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 8.6.97 השילג ךידאת ., ךרועה ןמוי

 ג יו מ

 .םירופיסו תודגא םיאיצממ ונחנא תושונאה רחש זאמ

 תונושמ תוירואת דילוה ,ונביבסש תועפותה לכל תומש תתלו ריבסהל ונלש ימינפה ךווצה

 ב ג ב ג | ב ג מ ל ב]

 .םישדח תומלוע תולגלו ,םירכומה תולובגל רבעמ ץורפל

 ונעמ שחותמ המ שחנל וסינו סונייקואה ףוח לע םישנא ודמע םעפ .שדח םלוע איה תשרה

 .קפואל

 ,הנממ םיעקובה םיינועבצה תורואב םיטיבמו ,'זב עבצב הספוק לומ םיבשוי ונא םויה

 ידכ ,טבזי'צ לש בוטרוקב תושדחה תא םילבתמ ויה םיחלמו דדוב למנל תועיגמ ויה תוניפס ,םעפ

 םינעוטו ןויד תוצובקל םילוע ,תומש םוקמב םייוניכ םע ,םינפ ילב םישנא ,םויכ .הָפי הרוחבב תוכזל

 .םחור לע הלועה לככ

 ורפיסש הלימ לכ ועלב ,קפואה וקב המייתסה םמלוע תפקשהו וגילפה אל םלועמש םישנאה

 ותוי עונל לוכיש דיחיה רבדה איה העומשש םירמוא .רופיסה תא האלה וציפה דימו ,ועלב .םיחלמה

 וגאמ א'ה תשרה ,עדימ ריבעהל ידכ המקוה תשרה .רהמ רתו* הברה ענ לכה - תשרבו ,רואהמ רהמ

 תושפאמ תשוה .הזה לחלחכה בכוכה ינפ לע רתויב שיגנהו לודגה עדימה רגאמ איה תשרה ,עדימ

 תושפאמ תשרה .ונלש היארה חווט תא ליבגה םעפ יאש קפוא לכל רבעמ לא שולגל וא גילפהל ונל

 .אשונ לכבו חווט לכמ םירופיס דומללו טולקלו ,םישלוגו םינפס שוגפלו אוצמל םכלו יל

 ושי םינפסל ךופהל םכל תרשפאמ תשרה .השביה ינכושל הנתינ אלש תידוחי היצקנופ שי תשרל

 אי'צמהלו םירופיס ופסל םתלוכיב הלא ,קחרה גילפהל םכתלוכיב קר אל םינפס .ךושחה םכודחמ

 לודג קלחו יטנרטניאה יווההמ דרפנ יתלב קלח םה תיסיסע תוליכו םע םירופיסו תודגא .תודגא

 הערל לצנל אל ידכ תורגבב םג ךרוצ שי ,בר שפוח שי וב םוקמ לכבכ ,תאז םע .השילגבש ףיכהמ

 .תשוב לכשה לובלב לש תלבסנ יתלבה תולקה תא
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 תא םידמולו םיאווק טיבמוזב .םדוקה ןויליגב םסרופש םירודמה רקס תא ונל וחלשו וחרטש םיארוקה לכל הדומ טיבמוז

 2 כ ו =

 ג

 :תויועט ופסמ ולפנ םדוקה ןוילגב

 .ןמדלפ ביני בתכ "לארשי תורובג ללוחי ימ" תא

 .ימדש ינו: בתכ "השילג ןמוי" תא

 ו ו ב ל ו ו ניי ג

 .החילס םיבתוכה םע

 יג יו
 יו ץ ליל ב מנ לו במ ינו

 ו ד ב יי ו  מ לפיו הו

 ידיות תורת ה רו דימה דיי ןח יוס מ-2

 .09-9543025 .ח"ש 180"ב ןייוצמ בצמב שדח "63006 לש 50סומ0 (כובגוסז 16 טו הריכמל ₪

 5ןכהטס 13 , פסז6הווטז 2, 10 הס 3בוהטז :םיאבה םיקחשמה תא ב

 !!!רתויב םישדח םיקחשמו ,(:א%:, 00 \וסחא,()טבאט, 2,118 806007 97008 1וצש

 ו ד ב מ ממ מנ -גש "ד גי =)

 ו

 כונה 8

 ו וו ו ו ה דב -ןונ מל ממו

 ,דיפל יתיא .(תוירוקמה תוזיראה יל ודבא ולא םיקחשמל) ח"ש 65 לש ריחמב םיקחשמהמ דחא לכ 200%[.
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 יחימע .יותיפה תדוכלמב ,ךובמב המחלמ , 111!א13א5 3,אזא] ,2001 :םיאבה םיקחשמה הפלתה/הריכמל ₪

 .07-9982656 ןתנ
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 2 ל ני - ו

 ו ב יב ב וג ממ כ ה לי

 ל

 ,דחיב םירצומ המכ תיינקל תורשפא .ח"ש 40 ,הוטא[טהלה

 הי ב + שר גו: איר? ב ושוב +



 16 1997 \תו6זיו6גת 146116( 150 פט
 ''  .םיאקירמא םירגובמ ןוילימ 31.3 תשרל םירבוחמ םויכ

 .טנרטניאה תא ובזע םיאקירמא ןוילימ העשתכ

 .טנרטניאל רבחתהל םיצור םיאקירמא ןוילימ 5

 .טנרטניאב םייולת םישנא העברא ךותמ השולש

 .םוי םוי תשרב םישמתשמ םישנאהמ 49% +

 .םוי םוי הב םישמתשמ תשרל םירבוחמה םיקסע ישנאמ %7

 םירופיש ללוכ הליבחה ."6סאוטאט6גדסא" המישרמה טנרטניאה תליבחל 4 הסריג תא האיצוה אד קמ

 .עיתפמ ןפואב הביצי איהו םיבר

 .אסד862₪ לש רתאהמ תישפוח הדרוהל תנתינ אטבה תסריג

 ישמתשמ לכל ,אסו. ישמתשמל קר הנימז התייה םויה דעש ,ידיימה רסמה תנכות תא העיצמ אס

 .גסו. לש ישארה רתאהמ דירוהל רשפא הנכותה תא .טנרטניאה

 ינפדפד לש אבה רודה לע םעפה .קבאמל בוש תואצוי פייקסטנו טפוסורקימ !הלחה "ץשפו"ה תמחלמ

 תא ואיצוה הבמירמו פייקסטנ הלומו הלש םיטרדנטסב ךומתל תורבח תרוש תפחוד טפוסורקימ .תשרה

 .ןושארה "ץשפא" ה ןפדפד אוהש ,אזד( הד
9 ₪ 

 | -ֶ מ | ה 5 ן] *

 והרוז 7ע בונג ונוב

 יוטיב ידיל אוביש הלועפ ףותיש לע ועידוה ,28 ,םלועב הלודגה קורה תקהלו ,טופ05 םיקחשמה תרבח ,עיתפמו ירקמ יד ןפואב

 ךסאו8 תרוביג - טפורק הרול תרבגהש רבתסמ .(רבמטפסב 29-ב ונלצא) "ץסקאוגאך" ,הקהלה לש יחכונה תועפוהה בוביסב

 יקחשממ דחא ללכבו ,טוסספ לש לגדה קחשמ ,אהוסמא

 המכ עצבת - הנורחאה הנשה לש רתויב םיבוטה הלועפה

 היזיוולטה ךסמ לע ,העפוהה ןמזב תודחוימ חרוא תועפוה
 : | לג

 הו | זס 2 / 4 \ עפומל הרופאתכ שמשישו ,םעפ-יא רצונש רתויב לודגה

 גבוקה:ז לש הבוכיכב ואידיוה יעטק .םלועב רתויב יטסבמובה קורה

 בוביס ךרוצל דחוימב ורצונ םהו ,ירמגל םישדח ויהי הרול

 ,רצונ הזה ןיינעה לכש ךיאל רשקב העומשה .תועפוהה

 ךכ-לכ ,ונוב ןלוסה םשארבו ,הקהלה ירבחש תרפסמ

 ףותישל רשקב ₪1005-ל ונפ םהש דע ,קחשמהמ ובהלתה
 .(קחשמה ןורתיפל ןנחתה ונובש םג םירמוא) הלועפ

 2 זכ קזח ךכ לכ תוברת למסש הדבועהמ השגרתה 5

 המרת וליפא ףסונבו ,סוסיה אלל ,המיכסהו הילא הנופ

 םהל היהי אלש ידכ ,קחשמה לש םירתוכ העברא הקהלל

 .קור בכוכ תויהל הווש .םיכרדב םמעשמ

 עשפ-"וטוא
 ,דחא תוינוכמ ףדרמ תוחפל שי ,המצע תא תדבכמש ןשקא תרדיס לכבו ,הלועפ טרס לכב
 סרה ,תויטבורקא תולוכי תולעב הרטשמ תודיינ ,תורובש תויגוגז ,םיפפועמ בכר ילכב אלמ
 יבוד-יבודל תמרוג התייהש ,העונתה יקוח לכמ תטלחומ תומלעתהו ,רוביצה שוכרל טלחומ
 סאוג כמ516א תרבח ,תעכ .(..ןכ-ינפל סרדנ היה אל אוה םא) ותנולמב ךפהתהל ןמרבוד
 תא דמלל הצרש ימ לכל תחנ םורגיש בשחמ קחשמל הזה ןגלבה לכ תא ךופהל הסנמ
 ,תולעמ 360 לש תחלצ םיקפודו ש"מק 180-ב סקרב-דנה םימירמ ךיא הבבושה תישופיחה
 הרזח התוא םיחלושו ,מ"מיה לש םיפדרמה תדיינ לע תינבצע הקוזב וזיא םירגשמש ןמזמב
 ,התא :הככ ךלוה רופיסהו ,סא \אס דחשה 170 אוה קחשמה םש .םירטושל רפס תיבל
 ,תונוש עשפ תומישמ לש הרדסל התיא אצויו ,תינוכמ בנוג ,ספסוחמ םידוש גהנ רותב
 המכ םגו ,םירוסא םירמוח תחרבה ,תויונח תדידש ,בוחר תורובחב תויושקנתה תוללוכה
 וא םייחל ריהמ ףדרמב תומייתסמ תומישמה לכ ףוסבל ךא ,תונבה ליבשב ןיוואד יבוביס
 ימוסחמ ץורפל ,תוינלטק תרשרש תונואתל םורגל ,לגר יכלוה סורדל ןתינ ובש תוומל
 ,קחשמה לש ירסומ ךכ-לכ-אלה ןכותה תורמל .דחא רפסמ רוביצה בייואל ךופהלו ,הרטשמ
 אשונהמ םלעתהל ןתינ אל ,םינוש ךוניח ינוגריא דצמ תובוגת לש דהוא אל לגל הכזי יאדוובש
 ןתמ ידכ ךות ,ינועבצו דח לע-טבממ אבומ אוהשכ ,רצוי קחשמה ובש ינכטה ןפואהמו ידוחייה
 הלאמש םעפ דועו ,הנימי ,הלאמש לכתסהל קר בושח .רתויב םינטקה םיטרפה לע םוצע שגד
 ..םיצוחש ינפל

 םיבכוכל םיבש
 םיקחשמ לש דואמ דע הכוראה תרשרשב אבה קחשמה אוה 5זגא דאתא א 5
 םעפה קחשמה .םינמזה לכב תוירלופופה עונלוקהו היזיוולטה תורדסמ תחא לע םיססובמה
 םיבכוכ ןיב עסמ" ,םייתנשכ ינפל םינרקאל אציש ,(תיסחי עורגה) עונלוקה טרס לע ססובמ
 ,קריק .יט סמיי'ג לרימדא ןיב שגרמה דוחיאה התייה טרסה לש תרתוכה תלוג ."תורוד -
 ללחה תניפס ירוחאמ דמועש ,דראקיפ קול ןא'ז ןטפק ןיבל ,הנושארה זיירפרטנאה לש ןטפקה
 ןדע ןג ,סוסקנל עיגהל הצורש ףרוטמ ןעדמ ,ןארוסב ףתושמה םקבאמו ,אבה רודה לש
 .ךרדב ללח קבאל ךופהי םוקי יצח םא ול תפכא שממ אלו ,םירשואמ חצנ ייח חיטבמה ימיימש
 תרבח .טסווקמ ץוח לכה אוה ,תמאה ןעמל .טסווק אל אוה 516 ,תויפיצה לכל דוגינב

 הנוש והשמ תושעל ןמזה עיגהש הטילחה (?ס 3 םע ץיצפת דואמ בורקבש) \וושאס ץא
 ןמזמ אל הררחישו העיתפה ואז ג\צ-ש ומכו ,"םיבכוכ ןיב עסמ" לש םלועה םע
 הרחב אוו6₪0ץא055 ,"פזהא ז1ז 6 קמאן[צ" םע זיירפרטנאה לש הסיט רוטלומיס
 ולבק - יתוברו ,"םיבכוכה תמחלמ"ל התשע 1.6 ג5ג₪7%-ש המ תא "עסמ"ל תושעל
 בבותסהל ולכות ובש ,ירבנדור ןי'ג לש ומלוע לע ססובמה ןושארה "םוד"ה קחשמ תא השקבב
 ,םייניעה ןיב רזייפ ןרק םע התיבה םיררוס םינוגנילקו םינלומור חולשלו תוליפא ללח תוניפסב
 המכב ףתתשהל םגו ,ירוקמה עונלוקה טרסב וללכנ אלש םייטנטוא ואדיו יעטקב תופצל
 .ףיכה ליבשב ,ןמצע תא תובשוחש ללח תואטורג המכ דועל ןיבל זיירפרטנאה ןיב ריווא תוברק
 ?הלעמל םש םמעשמש רמא ימ

 קחשמל םירזוח
 םע הלועפ הפתיש וס 50 גא= םשב הליחתמו הנטק הרבח ,םינש לש בר אל רפסמ ינפל
 דייקראו הלועפ יקחשמ ץיפהלו רוציל וליחתה ,דחי .גטס6₪₪ םשב הליחתמו הנטק הרבח דוע
 ,הפוקתה תא ורידגה ,סאואוגאסשא אא ומכ תומש ,ונמזב .ישיאה בשחמל םינווגמו םינוש
 לש ןתחלצה רואל ,ליבקמב .םיעדוי רבכ םתא ךשמהה תאו ,\אס1 30 תא הדילוה ףוסבלש
 תורבח ןומה דוע ןהל וצצ ,ןהלש פווגאםא \אם-ה יקחשמ םע תונטקה תורבחה יתש
 ,ץוש אוש0 018% התייה ןהיניב תטלובה .הדובע תטיש התוא יפל ולעפש ,תורחתמ
 הירוטסיה התשע ווכ םימי םתוא זאמ .ווו ג. סזי דוח שאטו ם :יורק היה הלש לגדה קחשמש
 קרו ,כואמ גס םע הלש תא התשעו ,כ ₪5ה1.או8 3-ל הכפה קססממ ,סש \א=-ו םס0או םע
 אל :?ו6-ב םישנאהש הארנכ .רתוי אלו ,םיינוניב םיקחשמ המכ םע רוחאמ הראשנ 6
 אל םשב שדח קחשמ :תרחא תואיצמ רוציל וטילחה םה ןכלו ,דחוימב וזה תואיצמה תא ובהא
 לכמ םויה דע לביק 0 גא:-ש רתויב ףיקתה הנעמה תא תתל רומאש ,(אא=א1.) יתואיצמ
 חתופמהו ריהמה ידמימ תלתה עונמה תא וליג םהש םינעוט ₪16 ינפמ ?המל .םירחתמה
 ץוח ,םהלש קחשמה לש המרל ברקתי אל טססא| קחשמ ףאש םינעוט םג םהו ,םלוכמ רתויב
 תאז ונעט םלוכש םינעוט םג םהו) שדח ףר עבקי םהלש קחשמהש םינעוט םג םה הזמ
 ראש לכו ,םירזייח ,תוצלפמ םע כ00%| קחשמ דוע םסרפלמ תרחא ךרד םהל ןיא לבא םהינפל
 שדח ןקחש עיגה ,רוציקב .(םהידעלב םילוכי אלו ,הפ-לעב םירכוז רבכ ונחנאש םיטנמלאה
 ?הווש אוה המכ קודבל ןכומ והשימ ,הצובקל
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 - בשחמה לש עבשומה וביואל ורשקנ ,רופס ןיאל תובר תודגאו םיסותימ תואמ

 ."סוריוה"

 םיסותימ ,םהב הנומטש הנכסה יבגל ,םהלש הצופתה יבגל םיסותימ םנשי
 .וארבנ אל ללכש םיסוריו לע םיסותימ וליפאו ,בשחמ סוריו םצעב והמ םיריבסמה
 לבסה ,קזנה לע םימיאה יטרסו תודגאה תובר - ךכל רבעמ תכל קיחרמ ףא רבדה

 םילוחיאב וקפתסי "םידמחנ" םיסוריו - םיסוריוה ומרג םהל הברה החרטהו

 ,תאז תמועל ,רתוי "םיחושק" םיסוריו .תונוש תואמסיסבו השדחה הנשל םייבבל
 התאש ינפל ,ןכמ רחאלש הקדבו ,יוארכ תלעופ תכרעמה דחא עגרש ךכל ומרגי

 לש הדובעו םישבתשמ םינותנ ,םיקחמנ םיצבק - הרוק המ ללכב ןיבהל לגוסמ

 .ןוימטל תדרוי םיכורא םישדוח

 ,טנרטניאב םירתא תואמ) בשחמה יסוריו םיכוז הל הבחרה םוסרפה תמב

 הניא ,(היזיוולטבו םינותיעב תובחרנ תובתכ ,םהילע ובתכנש םירפס תורשע
 ןיב ,עודיה םיסוריוה רגאמל םיפסוותמ שדוח לכ ירה .רקיעו ללכ יתוא העיתפמ

 !?אל ,עזעזמ .םישדח םיאצאצ 200"ל 0

 ?ללכב הז המ
 עגר חקינ ,םיירותסימה םיסותימהו תונושה תודגאה תא רוקסל ליחתנש ינפל

 ?סוריו םצעב והמ תויללכב ןיבהל ידכ דחא

 ,ןמצע תא קיתעהל תולוכיה ,תוטושפ בשחמ תונכות םצעב םה םיסוריו ,ןכבו
 תא ריבעהל ךכ ידי לעו ,(סוריו םשה ןאכמ) תוברתהלו ,תורחא תוינכותל דמצהל
 םיליכמה םיצבק קר תויהל תולוכי תועוגנ תוינכות .םיפסונ םיצבקל ,"הלחמה"

 לוכי פסט( 36טוטז"ה םג ךכל ףסונב .(.6א6ר .טסחו :ללכ ךרדב) יאמצע עוציב דוק

 שוגכ תארוק הרמוחהש ,קסידה לע םינטק םירוזא - ₪001 %6ש(טז .סוריוב קבדהל

 ןנוכו טקסיד לכ לע םיאצמנה םידחוימ םירומש םירוזא הלא ,תוטשפבו .דחא

 ןנוכ/טקסיד לכב תאצמנה הנושארה הרזיגה הניה - 2005 000( ףשטוסז .חישק

 .יאמצע עוציבל ןתינה דוק תלעב תינכות הליכמ וז הרזיג .חישק
 רוזא ותליקתב ליכמ חישק ןנוכ לכ - גו ₪001 סגה

 ליכמ הז רוזא ,ףסונב .קסידה תא תראתמה היצמרופניא ליכמ הז רוזא .הזכש |

 לע עגפנ הז רוזא םא .בשחמה קלדומש םעפ לכב יאמצע ןפואב תלעפומה תינכות

 .םייק ללכב ךלש חישקה ןנוכה יכ תעדל אל הלוכי תכרעמה ,סוריו ידי

 רשאכ וא תלעפומ העוגנ תינכות רשאכ קר ,בשחמב עוגפל לוכי סוריוה
 היה תמאב הז ?ןוכנ טושפ .עוגנ טססו גטשסז ליכמה טקסידמ לחתואמ בשחמה

 ,םיעטמ עדימ תורוקמ ןומה םימייק םויכש אלא ,בצמה היה ךכ םא טושפ

 םימעפל םירבדהש ךכ ,םיסוריול תוסחייתמה סיסב לכ תורסח תודגאו םיסותימו

 תובבותסמש תוברה תודגאהו םיסותימהמ קלח .גווסל ךירצ לבא .םיטושפ יכה אל
 איבהל הסנא ךשמהב ןכל .םייתימא םירקמ לעו ןוכנ עדימ לע תוססובמו תונוכנ ןה

 .םיינשהמ

 םיסוריו לע םייללכ םיסותימ
 ידכ םיסוריו תוציפמו תובתוכש הלא םה ,סוריו"יטנאה תורבח" :סותימה .1

 וכבה רבכ םיפוריוה
 ןומה םיטנרפמו ,טותימל
 .טנרטניאו בועחמ תודגא
 לבא ,בוט דימת אל ףוטה
 תונוזינ תודגאה םימעבל
 .'נלוח רומוה שעוחו תועומושמ

 ףוטה םינורחאה םירקמנב
 םומיסקמ ,ער שמע אל

 ןבצעמ
5 + 

, 

 "םהלש רצומה תוריכמ תא לידגהל

 םינוש םירפס ,טנרטניאה לע הנשכ ינפל תובבותסמ ולחהש תועומש :ווקמה

 .םיסוריו לע
 ,ללכב םא טעומ עדי שי ,תאזה העומשב םינימאמש םיברה םישנאל :תואיצמה

 תוציפמ וא תובתוכ ןניא ,סוריו-יטנאה תורבח .סוריו-יטנאה תנכות תיישעת לכב

 - תאז תושעל םיכירצ אל םה .םהירצומל שוקיבה תא לידגהל ידכ םיסוריוה תא

 םיסוריו תיינבל בר ןמז םישידקמה םלועה ביבס םישנאמ "הבידנ הקפסאל" תודוה

 סוריו"יטנאה תוינרצי ,תאז תמועל .(יאלמה תא הדמתהב םישדחמו) םישדח

 םוסריפב ןכו ,חותיפו רקחמב ןפסכ תא תועיקשמ ןה רשאכ ,המכחב תוגהונ

 .ןהלש סוריו"יטנאה תונכות
 םירבדמ םיחמומה בור לבא ,םינוש םיסוריו 500 קר םימייק" :סותימה .|]

 "םיפלאב םהילע
 וא :םיינשהמ דחא םה ,רתוי םילודג םירפסמל םינעוטה םישנא :תואיצמה

 םישנא וא ,רחא םדאמ ועמשש םירבד ירחא םולקדב םירזוח טושפש םישנא

 תא וליפא רופסל תוטונ ,סוריו"יטנאה תורבח .סוריוזיטנאה תורבחב םידבועה

 ?המגוד םיצור .םוסריפ יכרצל ,םיסוריוה לש תויתועמשמ אל יכה תואסריגה

 הלימה תא ליכה אוה ,"הנאוחירמ"ה סוריו עיפוה הנושארל רשאכ :השקבב

 סוריוה ראש לכ ,"!6ש41ו26""ל הלימה תא הניש סוריוה רצוי ,ןכמ רחאל ."!6שג1ו80"
 התואכ תואסריגה יתש תא והיז סוריו-יטנאה תונכות תמאבו .רבד ותוא ראשנ

 ,תחא תוא לש יוניש הליכמה ,השדח הסריג תאצוי דחא סוריול רשאכ) הסריג

 ותואב הב ולפטיו תירוקמה הסריגכ השדחה הסריגה תא ונחבאי ,סוריוה תונכות

 תאזו ,םיסוריו ינשכ תאז ורפסי ללכ ךרדב סוריו"יטנאה תורבח ,תאז תמועל .(ןפוא

 םינותנה תא ריבסהל לוכי הז לדבה .סוריוה תלועפב יוניש לכ היה אלש תורמל

 יתרמא ךיא ,םיסוריו 500 קר םימייק תמאב םא לבא .םיסוריוה תומכב םינושה

 הבושתה ?םישדח םיסוריו 200"ל 100 ןיב םיאצוי שדוח לכבש הבתכה תליחתב

 םלועל עיגהל ,הז תא תושעל םיחילצמ אל ,םיסוריוה בור יכ הדבועב הנומט ,ךכל

 .םינוש םירקחמ םישוע םהב ,םיסוריו תודבעמב םיראשנ םה .הליחתכלמ ונלש
 ירוקמ סוריול "לוז יוקיח" םצעב םה ,ונמלועל םיעיגמ ןכש םירחא םיבר םיִסוריו

 ,רחא

 םיסוריוב םירושקה םיסותימו תודגא

 "סוריו ובשחמב הלגתה אל רשאכ רטופ הרבח דבוע" :הדגאה .]

 תא דביא ,יטנומ ול ארקנ ןיינעה ךרוצלש ,םיבשחמ תנכתמ :יתימאה רופיסה

 בשחמה לע סוריו אצמ אוה יכ ןעט תועטב ולש סובה רשאכ ,1992 תנשב ותדובע

 לע העירתה איהו ,יטנומ לש בשחמה לע ,סוריוזיטנא תנכות ץירה סוב ותוא .ולש

 .הרבחל בתכ יטנומש ,הנכות

 ליבשב בתכ יטנומש הנכות התואש ךכ-לע העירתה ,סוריו"יטנאה תנכות

 רפיש יטנומ ,הנורחאל .סוריומ האצותכ תויהל לוכי יונישהו ,יוניש הרבע ,הרבחה

 לחש יונישל יתימאה רבסהה םצעב והזו ,םירבד המכ הב ךועו הנכותה תא

 .סוריו-יטנאה תנכות העירתה הילע ,הנכותב

 :תואבה תונקסמל רשי ץפק אוה .הז תא בישחה אל יטנומ לש סובה לבא
 אובל היה בייח הנכותב יונישה זא ,הנכותה תא הניש סוריוש קר תויהל לוכי םא 8

 .סוריוהמ

 הנכותהמ קלח תויהל בייח היה סוריוה ,סוריומ אב הנכותב יונישהש ןוויכמ 8

 .הנב יטנומש

 .סוריוה תא הנבש הז אוה יטנומ ,הנכותהמ קלח אוה סוריוהש ןוויכמ 8

 לש ןמזה ןובשח לע תאז השע אוה ,סוריוה תא הנבש הז אוה יטנומו רחאמ 0

 .הרבחה
 ,ותדובעל עיגה יטנומ ,סובה ידי לע ולא "תונובנ" תונקסמ תקסה רחאל םוי

 לש תובישיה רדחל לבוה יטנומ .תימדקה תלדה דיל ול הכחמ ,סובה תא אצמו

 ךירצ היהש ןמזה ןובשח לע סוריו תביתכב ,לגסה ירבח ותוא ומישאה וב ,הרבחה

 שקיב יטנומ רשאכ .םוקמה לע ותוא ורטיפ םה יכ ןייצל רתוימ .הרבחל שידקהל

 אלא ,הרירב התיה אל יטנומל .ול םלשל הבריס הרבחה ,הרבחהמ םייוציפ ימד

 תשגה לע ורבעב ,הרק תמאב המ דמל הרבחה לש ןידה ךרוע .ןיד ךרוע רוכשל

 .טפשמה תיב ילתכל ץוחמ ןיינעה תא רדסל הרבחל ץעי אהו ,םהיפלכ העיבתה

 ללגב הרבחהמ רטופ יטנומ יכ הנעט הרבחה .ןוטה תא התניש הרבחה עתפל

 סונוב לביק יטנומ - בוט לכה בוט ףוס !םהלש הנכותה ףגאב "םיינבמ םייוניש"

 בתכמ םעו ול םיעיגמה םייוציפה ימד םע דחי ,"רוסמ דבוע" רובע הרבחהמ דחוימ

 הרבח ,הדובע רסח ראשנ יטנומש ובשחת לע ,בגא ךרד .דחוימב םחו בהלנ הצלמה

 .רתויב הנמש תרוכשמ רובעב יטנומ תא הרכש תרחא הלודג

 קריע לש םייאבצה םיבשחמב סוריו הלתש ,ב"הרא תלשממ" :סותימה 1

 "ץרפמה תמחלמ ךשמב

 .תושדח תונכוס :ווקמה

 תנשב העידי המסריפ , 11.5. אטוא\ א \\ סו!6 אשקסוז תועידיה תונכוס :הבחרה

 סוריוב עוגנה בשחמ בבש הלתש ב"הרא לש תיאשחה תונכוסה יכ תנעוטה ,2

 היה סוריוה .המחלמה ץורפ ינפל םירופס םימי קריעל החלשנש תספדמ ךותב

 תכרעמב היה סוריוהש עגרב .קריע לש םייאבצה םיבשחמה תא קיבדהל רומא
 בשחמה לש ךסמה לע ןולח חתפ יקריע יאנכטש םעפ לכב ,תיקריעה םיבשחמה

 !ומלענ טושפ ךסמה לע םינכתה ,היצמרופניאל תשגל ידכ ולש

 :תואיצמה
 המיהדמ הלבקה הארמ (15\א\\' ₪ תועידיה תונכוס לש םיהדמה רופיסה ,ו

 החידבה" תרתוכה תחת 1991 תנשב !חוט\\סז!6 ןיזגמה ידי לע םסרפתהש רופיסל

 ."לירפאב 1 לש

 לכ תרסח הדגא) "תינברוא הדגא"כ הז רופיס םירידגמ םיסוריו יחמומ .2

 .(סיסב

 יכ תעדל ךירצ לבא ,הז רופיס ירוחאמ םידמוע ןיידע ,(15א8%\\/₪ עיתפמב .3

 .החילצה סוריוה תרדחהש ךכל רושיא ןיא יכ תנעוטה ,הרהבה תעדוה ומסריפ םה

 הבוגת בתכמ ףא םסרפל םינכומ ויה אל ,הזה רופיסה תא ומסרפש םיכרועה .4

 .הז רופיס יבגל םיארוקהמ
 ןפואב .\ווחשחטג 0חווח< תשר לכ תא סוריו ליפה ,1996 תנשב" :סותימה

 "ינמז

 תועשה ןיב .\חוטחשג (02חווח6< תשרב שמתשהל וסינ ,תוחוקל ינוילימ :הבחרה

 תעדוה לבקל ידכ קר ,1996 טסוגואב 77ה ךיראתב ,קרוירינ ןועש ו 10:457ר גח4

 ולעוה תועומש שולש תוחפל ."טטטשסעש !זטחו 4001." :תרמואה ךסמה לע האיגש

 םרגש הז אוה ירותסימ סוריו יכ ונעט תועומש יתש :הז עיתפמ קותינ יבגל

 ,תשרל רודחל וחילצה ,םירקאה לש הצובק יכ הנעט תישילשה העומשה ,הלקתל
 .םישרקל התוא וליפהש ולא םהו

 הלש תוכרעמה תא הקתינ ,4001, לש תוישארה תוביטחהמ תחא :תואיצמה

 תישאר הקלחמ ,ןמז ותוא ךשמב ,ירקמ ןפואב .תיתרגש קוזחת תדובע ליבשב

 תוכרעמ לש ,הקיטסונגאיד יכילהת .יוארכ אל הלש תוכרעמה תא הלחתיא ,תרחא

 םיבשחמה תוכרעמל ןוזיאו תוקידב םיקפסמ ,הנושארה הקלחמה לש םיבשחמה

 לכ תסירקל ואיביש לוחתיאב תויועט עונמל תנמזלע ,היינשה הקלחמה לש
 ורבע םיבשחמה תוכרעמש ןמזב ורק לוחתיאה תויועט לבא . 4001. תכרעמ

 סנא'צ וליפא היה אל יוביגהו ןוזיאה ,חותינה תוכרעמלש ךכ ,קוזחית תודובע
 .וז הסירקב דיקפת לכ וקחיש אל םיסוריו .תועטה תא סופתל

 "וארבנ" אל ללכבש םיסוריו לע םיסותימ

 םיסותימ לש בר רפסמש עיתפמ אל ,בשחמ יסוריו ביבס הירטסיהה לכ םע

 בשחמ ישמתשמ םג ומכ ,םיליחתמ בשחמ ישמתשמ לש םבילב המיאו דחפ וערז

 .םימייק אל ללכש םיסוריו לע ושענש תוחיתמהו םיסותימה םה םיבר .םיקיתו

 .םהילע אורקל קתרמ ןיידע הז ,רחש לכ ירסח םה הלא םיסותימש דועב

 וס וטפ .1

 רדס"יא םישועו ,םיצבק םיקחומש םירחא םיסוריול דוגינב ,הז סוריו :סותימה
 ידי לע ,בשחמ יגצב עגופ ?עזט\וזטפ .ןיטולחל רחא םוחת ףקות ,חישקה ןנוכה לע

 תמרוג וז הלועפ .ההובג תורידתב תויכנאה תורושב תויקפואה תורושה ךופיה

 .ןרשיהלו הדימה לע רתי םמחתהל ךסמל

 .היגולונכטה תיזחב היה 286-ה דבעמ וב ןמזב דוע אצמוה הז רופיס :תואי'צמה

 .ופרשנו הדימה לע רתי וממחתה םהש הרק םעפ אל ,[8%1 לש םיכסמב םגפ בקע

 ,םיכסמה לש רתיה תוממחתהב המשאה תא ליטהל טילחהש והשימ היה ףוסבל

 .סוריוה לע

 "2000 11וו66""ה סוריה .ן[

 :אבה הרהזאה בתכמ תא ולביק 4001. תשר לש םייונמה לכ ,דחא םוי :סותימה

 .6-זח8וו ידי לע חלשנש ,תשרה לע סוריו שי .םיריהז ויהו ,םלוכל חמש הכונח"

 ודירות לאו ותוא וארקת לא ,"0006 1וחוטא" :ארקנה בתכמ והשזיא ולבקת םא

 וציפה .חישקה ןנוכה לע עדימה לכ תא םכל קחמיש סוריו אוה הז בתכמ !!!ותוא
 "םהל רוזעל לוכי אוה ,םכירבח ןיב הז בתכמ

 יתלב ₪-וחו] ךותב סוריו .החיתמ לכה ךסב התייה וז העדוהש ןבומכ :תואיצמה

 :תוביס יתשמ ירשפא
 [:-וחגו|"ש ןוויכמ ,5-ווגוו ךותב לתשומ תויהל לוכי אל סוריו ,לכ תישאר .א .

 גצומה טושפ טסקט לכה ךסב אוה
 לוכי .סוריוש דיגהל .ךסמה לע
 ומכ הז ,טסקט ךותב אבחתהל

 האצותכ תולחל רשפאש דיגהל

 .יגולויב סוריו לש םולצתב העיגנמ

 עוגפל לוכי סוריו ,תינש ב
 ץירמ התא רשאכ קר ,בשחמב

 אל =-חוגו] תאירק .העוגנ תינכות

 ןבומכ .תינכות םוש הליעפמ

 םא ,סוריוב קבדיהל רשפאש

 .םיעוגנ םיצבק =-וזווו"ל םיפרוצמ

 ליכהל םילוכי 06 יצבוק םג

 .(ורקאמ יסוריו) סוריו

 דיתעל טבמ

 .2000 ,ואוניב 1 :ןיואת .1
 סוריוה תא ומישאי םישנא

 תא ריבסהל ידכ  ,"ווהו!!6חוטמה"
 הנכות תוליבחש ךכל הדבועה

 "רזומ גהנתהל" עתפל ולחה ,תובר

 .הדובעמ ולדח טושפ וא

 תכפהמ) 2001 תנש :ךיראת .:

 .(תוושקתה
 ,הריזל וסנכי םישדח םיבתכ

 תא ורכזי אל ולא םישנא .םיבשחמב שמתשהל ולחי םישדח םישנא ינוילימו

 .11ג16 1996 תא וא ,((טוסחוטוטצ 1989 ,א[ושןוש[גחטטוס [992 :ומכ םילודגה םיסוריוה

 לבא .סותימ קר היה "םוינלימה" סוריו" :האבה הרהצהב וחתפי תושדחה יבתכ

 אוה רשאכ ימלוע ללכ סרהל םורגיו ,יתימא אוה - לוה קלב - שדחה סוריוה

 "....לע לעפוי

 םה רשאכ ,םיקיחצמ ךכ-לכ אל תויהל םילוכי בשחמ יסוריוש דועב :םויסלו

 םהילע םיבשוח רשאכ םיקיחצמ תויהל םילוכי םה ,קסיד-דרהה לכ תא ךל םיקנמ

 .תוילנויצנבנוק אל םיכרדב

 םג ,קוצמ ץופקי ינד םא" :'ד התיכב הרש הרומה הרמאש המ תא דימת ורכזו

 רמוא אל הז ,הנגה יעצמאב שמתשמ אל בורה םא - םג ךכ "ז?קוצמ ץופקת התא

 אובי אלש קר .עובש לכ םיסוריו תקידב ךורעלו ,הנובתב גוהנל םילוכי אל םתאש

 ₪ ."תמ אוה .רעטצמ ינא ינו'ג" :םכל רמאיו ילטיגידה רוטקודה םכילא

 | = ומבני -| -|



 ירי

 ךילע לכתטמ 'מ תא אונעל לק
 המכ דוע שי םא דחוימב ,הלמלמ
 יכה דימלתה ,םט"ג ליב .תוביט
 יכה דליה םג אוה ,התיכב חלצומ
 רפסה תיבב ,התיכב לבוקמ אל
 איה תמאה .תימלועה תשערה לכבו
 ...ול זיזמ ועממ אל הזש

 ינממ םימכח וצימ ,דחא טפשמב ,תוטשפב ךכ - "הגאד הברמ ,םיסכנ הברזמ"''

 הרבחב יחה ,רישע םדא לש וייחב תומייקה תויזכרמה תויעבה דחא תא
 ,הרבחל םורתת המכ תובישח ןיאש הארנ םיתיעל יכ ,רבדה תמא .תיתרוקיב
 הנמנ התא םא - רוביצה ןומא תא שוכרל ךחוכ לכב הסנת המכ וא ,עיקשת המכ

 ךמצע תא ןיכתש יאדכ ,לכהמ רתוי תצק םמצעל תושרהל םילוכיש הלא םע

 אל ,ררבתמ ךכ ,םיתיעלש םיציח םתוא - םייסראה תרוקיבה יציח תא גופסל

 ,שדח יראלפופ קוסיעל וכפה טושפ אלא ,אקווד תישיא ךב עוגפל ודעונ דימת
 לע תצק קוחצל וזכש הרידנ תונמדזה שי םוי לכב אל ירה .ףחוס דנרט ןיעמ

 תחא הלעפה תכרעמ תריצימ ונוה תא סייג הז םא רקיעב ,רחא לש ונובשח
 רזוחו ,ןכ םג הלוסיח ,היינש תכרעמ תריצי ,םינש המכ רחאל הלוסיח ,בשחמל
 בוש ראשנ ולוכ םלועה ,הנהש השגרהה וידיב הנותנ ךרדה ךרוא לכלשכ - הלילח

 ?םיריכמ .סטייג ליב .ליב ול םיארוק ,בגא ...ול בייח םעפ

 שנ לב א אנוש שרה
 ,סטייג יפלכ תמייקה האנישהו הביאה תעפות תא ראתל שקבתמ יתייה םא

 ילאבולג-ינורטקלא רפככ טנרטניאה תשר לע רבודמ םא :ךכ תאז חסנמ יתייה

 ליבל האנשהש ירה ,"םירבח לארשי לכ" םימייקמ יתימאה םלועה יחרזא וב ,קנע

 .תימלועדללכ תודחאל לבונ סרפב הכוז התייה בשחמה ישמתשמ ברקב סטייג

 בשחנ ,םלועב רתויב לודגה הנכותה דיגאת ,"טפסורקימ" דיגאת ל"כנמ ,סטייג

 םא .(!) רלוד ןוילימ 20-כב ךרעומ ישיאה ונוהו ב"הראב רתויב רישעה שיאל םג

 ,וב אנקל הבוט קיפסמ הביס רבכ םה רלוד ןוילימ 20 ,יתניחבמ ,יתוא ולאשת
 ברקב שי יכ ררבתמ .הכורא דוע ךרדה תיתימא האנש דעו ןאכמ לבא

 ,טסילופונומ ,ןטלתש ,ןדור :(!בל ומיש) סטייגב םיאורה ולאכ םישמתשמה

 סטייג יכ ןועיטל תויאר איבהל הסנמו תכל קיחרמש ימ םג שיו ,עצב ףדור ,שבוכ

 לש דחוימ ןויליג דובכל .רתוי אלו תוחפ אל - ומצעבו ודובכב ןטשה אוה

 תולילכ םימי ןמאנה םכדבע השע ,םיככת ללשו ,תויצרפסנוקב קסועה "טיבמוז"

 הצק לע ולו ,ןיבהל ןויסנב ,תימלועה עדימה תשר לש היבחרב םיטוטישב

 .ליבדל ,םצעב בשחנ ליב "ךלמ"ה ,םיבר םישמתשמ ברקב עודמ ,רבכעה
 רכומו עודי טנרטניאה ישלוג לכל :יטנוולר יכה רופיסהמ םלעתהל רשפא ךיא

 הז ןפדפד ."ררולפסקא טפסורקימ" - טפוסורקימ תרבח לש טנרטניאה ןפדפד

 םחא
 ונ"

 ?םויה
 סגונ לחה תימיטיגל הרוצבו ,הנורחאל םישמתשמה ברקב הצואת ספת אקווד

 תרבח ידי לע המר דיב הכ דע טלשנש קוש ,טנרטניאל םינפדפדה קושב
 הפיו בוט לכה ."רוטגיבנ פייקסטנ" - (ןיידע) טילשה ןפדפדה תינרצי ,"רוטגיבנ"

 תא הלעה זירז רוריב ."ררולפסקא"ה לש יתונכיתה הנבמב תוצריפה ולגתהש דע
 ישפוח טוטישו שמתשמה בשחמל הרידח תורשפאמ תוצריפ ןתואש הדבועה
 .תחלוס אל תשרה לבא ,הרקש המ הרק .ולש חישקה קסידב ,השעמל

 זווללקחו ןוזז'דנה
 טפוסורקימ" ןיב רשקה המ :ינומלא שמתשמ לש וחומב ץצ ןויער הזיא ואר

 תיניינעמה הלאשל תובושתה בטיממ ץבקמ הנהו ?הנאוחירמ ןיבל "ררולפסקא
 : קפס אלל

 םילעמ םה ,תרכמתהש עגרב לבא ,הלחתהב םניח לבקמ התא םהינש תא .1

 .ריחמה תא ךל

 .םייחה תא ךל וקפדי םהינש ,רבד לש ופוסב .2
 ליבשב םהילא רוזחת התאש םיעדוי םימסה ירחוס םגו טפוסורקימ םג 3

 ...דוע
 .םישמתשמה רפסמב היילע התייה םינורחאה םישדוחב .4

 .תכרעמה תא תובורק םיתיעל ךל םיליפמ םהינש .5
 .םישמתשמ דוע ךתיא איבתש םיצור םימס ירחוס םגו טפוסורקימ םג .6

 תוכרעמ תוארנ ויה ךיא" לע הרצק הידוראפ יתאצמ ,תשרב רחא םוקמב .הפי
 תואמגוד המכ עומשל הרבג יתונוקס םכומכ קוידבו ",םיסוטמכ הלעפה

 :הלאכש םיסוטמ תורבח תוראתמה

 םיררוג םהשכ ,סוטמה לש הצרהה לולסמ לע םיכלוה םיעסונה :וייא סוד .1
 םיעסונה זא .עקרקהמ אירממ אוהש דע ותוא םיפחודו ,סוטמה תא םהירחא
 זאו .עקרקב בוש עגופ אוהשכ ונממ תדרל םירהממו ,סוטמה לע רהמ םיצפוק

 אוהש דע העיסנה לולסמ לע ותוא םיפחודו ,סוטמה תא םיעסונה םיררוג

 ונממ תדרל םירהממו ,סוטמה לע רהמ םיצפוק םיעסונה זא .עקרקהמ אירממ

 ... הלילח רזוחו עקרקב בוש עגופ אוהשכ

 רבדה ותוא םיארנ םלוכ - םיסייטהו ,הסיטה ינרדס ,םיאפוקה :וייא קאמ .2

 עסונ רשאכ .קוידב רבדה ותוא םיגהנתמו ,קוידב רבדה ותוא םירבדמ ,קוידב
 ,תעדל הצור אל אוה הבושתה תאש ול ונעי םה ,הסיטה לע הלאש לאשי עצוממ
 .ןרקומה טרסב הפציו ולש בשומל טקשב רוזחי השקבבשו ,וניינע הז המ ללכבו

 ,דואמ םיבידא םינרדסה .רדוסמו יקנ ,לנימרטה :סניילרייא סודניוו .3
 הדש יבג לע ערתשמ םיסוטמה יבוט לש קנע יצ .רתויב םירשכומ םיסייטהו

 דע ,תויעב אלל אירממ ךלש סוטמה .ךל םיאתמה ילכה תא רחבת קר ,הפועתה

 הרהזא םוש אלל ץצופתמ סוטמה ,לגר 20,000 לש הבוגב םש"יא .םיננעה לעמ

 .שארמ

 ףוגמ םיבשומה תומוקמ תא םיפלוש םיעסונה :\1 סודניוו תוסיט .4
 םדועב ,םהב םיפנפנמו ריואב םיידי םימירמ ,הרושב ץוחב םיבשייתמ ,סוטמה
 .םמצעב סוטמ ויה וליאכ ,הסיט תולוקל בולע יוקיחכ רוגריג תולוק םיעימשמ

 ,הפועתה םוחתב הליבומה הרבחה תויהל הרומא וז :סניילרייא 95 סודניוו 5
 32 תרשפאמש היגולונכטב רתויב םיריהמ םיסוטמ הרבחה לש התושרב ןכש

 ואצמי םיעסונה בורקמ ןחוב טבמב ,ןפוא לכב .תינמז"וב תיריווא הרקב יצורע

 ןשיה רודהמ סוטמב ויהש ולאל םיהזה ,םירולפורפדעונמ לעב סוטמב םמצע תא

 תעיבצ בקע ,תוחונה יא לע ןמזה לכ לצנתמ הסיטה תווצ .הכ דע וסט וב
 ,השדח המרופטלפ םילבקמ םהש םיעסונל םיחיטבמ םה ךא ,שדחמ םיסוטמה
 םיליימ ורבצש םיעסונה ,ןפוא לכב .הנשיה תאזמ החוטבו ,הריהמ ,תמדקתמ

 הרמה תויעבב ולקתי הנשיה "סניילרייא סדוניוו"ב "דימתמה עסונ"ה תרגסימב

 םיבזוע םיבר ,ךכ בקע .השדחה הרבחב םהילע יוכיז תלבק ךרוצל - םיליימה לש
 ,והשלכ סוטמ םאה תופצלו לנימרטב ןיתמהל םיפידעמ םהשכ ,סוטמה תא

 סוטמ הארנ אל הסיטה לולסמ לע ,תמאבו .עקרקהמ םמורתהל חילצי ,והשכיא

 ,רצק ןמזל וליפאו ,עקרקהמ םמורתהל חילצמש ,םישידחה םיסוטמהמ דחא

 .ךכ-רחא דיימ קסרתהל ילבמ

 זווללק רוט ,ןוח'דנ רד
 תוביסה תא ולש ישיאה רתאב שרופ ,רחא רוחב .הפועת תודש םע ןאכ דע

 "?סטייג ליב תא אנוש ינא עודמ"ל

 !תמאב לבא .95 סודניוול ןוכדיעה תסריג רובע יתמליש תמאב יכ .1
 יתנמאה תמאבו ,ם000₪1.5 57065 קסידה"סחוד תא יתנקתה ,ונמזב .2

 .חישקה קסידה לכ תא יל טמרפל ילב דובעי אוהש
 םינוכדיעהו הכימתה תא שארמ העדוה םוש אלל הקיספה טפוסורקימ .3

 .שוסא ₪516 שא 56 1 01108 6 :הלש ()(![6א-ה תרדיסל

 ,סודניוול 89.905 קר .89.905 "קר" םילוע טפוסורקימ לש םינוכדיעה לכ .4

 ?לוז אל וא לוז .'וכו לסקאל 89.905 ,דרוול 5
 .דועית לכ אלל 2 608 יבג לע העיגמ טפוסורקימ לש סיפוא תליבח .5

 80-ה תונש ףוסב טיהל היהש "פוקובור" הכנה בשחמה קחשמ וליפא ,הלאוו

 !ילמינימ דועית םע עיגה
 ןויעה הזש ודות ?6 הסריגל ץפק סודניוול א15-\/\טאע 24) לזאזעל ךיא .6

 ."הליפאב םיקית" לש קרפל בוט
 תא בותכל השגינ טפוסורקימ זאו ,התמכ [20255-ה תמרופטלפ תזרכה לע .7

 .005*ה ךותמ (וארי אלש !שששש) תוידוסב לחתאמ םצעבש '95 סודניוו
 :םלועב םירקוחה יבוט ידי לע החנעופ אל ןיידעש ,תיחצינה העדוהה 8
 ה'רבחה לש תימינפ הפש הארנכ וז .... 0אתא 1. ץאסד (דוסא 5

 .טפוסורקימב

 קסטב ם'זולא ם
 תכרעמ תאיצי בוכיע דגנכ םקש רתאב הדמחנ החידב יתיאר - ןיינע ותואבו

 :קושל '95 סודניווה

 ,סטייג ליבו ןוטנילק ליב ,רויפיפאה לש םמולחב דחא הליל עיפומ םיהולא

 ,ינאש ןה תובוטה תושדחה .תוער תושדחו ,תובוט תושדח יל שי :םהל רמואו

 30 ךותב םלועה לכ תא סרוה ינאש ןה תוערה תושדחה .םייק תמאב ,םיהולא

 .םוי
 יל שי :םהל עידומו היסנכב ולש תווצה תא ףסוא ,רויפיפאה םק ,רקובב

 לכ ונקדצ :ןה תונושארה תובוטה תושדחה .תובוט תושדח דועו תובוט תושדח

 םינימאמה לכו םתא ,ינא :ןה תובוטה תוינשה תושדחה .םיהולא םייק ןכא ,ןמזה

 .םוי 30 ךותב ןדע-ןגל רשי םיכלוה

 שי :םהל עידומו ןבלה תיבב ולש תווצה תא ףסוא ,רקובב םק ןוטנילק ליב
 .ונלש דצב םיהולא :תובוטה תושדחה .תוער תושדחו תובוט תושדח יל

 .םוי 30 ךותב סרהיי םלועה :ןה תוערה תושדחה

 ,טפוסורקימ לש תובישיה רדחב ולש תווצה תא ףסוא ,רקובב םק סטייג ליב

 :ןה תובוטה תושדחה .תונייוצמ תושדחו ,תובוט תושדח יל שי :םהל רמואו

 תא םייסל ךרטצנ אל :ןה תונייוצמה תושדחה .בושח רוחב ינאש בשוח םיהולא

 ...'95 סודניוו לש תונכיתה

 רפוסמ :םירוכזיאב העיפומ סטייג לש ותחפשמ םג - ססיהש ימ לכלו
 השיאה הרמא ,היחתש ותשאו סטייג ליב לש תולולכה ליל ירחאש רקובבש
 ..."טפוס"ורקימ" ךל םיארוק המל הניבמ ינא וישכע :ליבל

 ןירתאק רפינא'גכ העודיה) סטייג לש תקוניתה ותיבש םיבשוח םתא םאו
 דיגי ימ ,ךכש ןוויכו .םכדיב תועט ירה ריעצה הליג לשב םימחרל התכז ,(סטייג
 "?ולש םירצומה ןיבל סטייג לש תבה ןיב רשקה המ" יל

 ,ישילש םרוגב ךרוצ שי דימת .דבל דומעל לגוסמ אל םהינשמ דחא ףא .ו
 .הכימת ןתיש

 לבא ,םייטקפמוקו םינטק ךל םיארנ והשכיא דוע םה הנושארה םעפב .2

 .םילדג...ו םילדגו םילדג םה הנשל הנשמש הארנ

 .דבל יעחנת - אשונב םיאתמ דועית אללו ,ריבש בצמב םיעיגמ דימת םה 3
 : .תושעל ךירצ המ

 ;האצוהה דעו תימשירה הזרכהה ןיב ןמז חקי דימת ,המ הנשמ אל .4
 | - .הדובעה תא השע רחא והשימש תורמל ,טידרקה תא לבקמ ליב ,ליגרכ .5
 .םיחירסמ דימת םה הנושארה הנשב תוחפל .6

 0 היה טפוסורקימ לש הכימתה תווצ - םתיא היהתש היעב לכב 7
 6 .םכל עייסל לכויש

- ,7 

 | ירה 1 5 ₪ :גשומה

 תוחל אל אוה 6667\ .66+73+76+76+71+65+84+69+3++6
 !ומצעב ןטשה ...רשאמ רתוי

 יל ינא .םכלוקישל - בוט אל וא בוט \/1אכ5/\0 95 - רמוא ינאו
 ₪  ...רזוח אל םייחב

) (5 

 | שי רט - | |

/ 
| 
| 



 * תעדי אל םויה דע םא*

 רבוחמ התא הול

 התא המל וא ,תשרל

 ויעכעמ - ךיאו שלוג

 *  יולת הז .עדוי התא +

 עדוח הזיאב ןבומכ

 םוי הזיאבו| תדלונ

 ,יולת הז .(העש הזיאבו

 ךלש לזמב ,ןבומכ |

 תיטסימ םיסופיט תרות איה היגולורטסא]

 .טנרטניאב םישדוחמ םייחל הכוזה ,הקיתע

 ןבומכ איה םייגולורטסאה םירתאה תומכ

 "תירלופופ המר ןיב הענ םתּוכיאו ,המוצע

 .םינעוצקמל םירתאל ,תינבבוח

 םיגולורטסא םערתא רפסמ םכרובע ונטקיל
 : | . :םיצלמומ

 םייסיסב םילכו היגולורטסא דומיל +1

 :פוקסורוה חונעפל

 ,\וזס]סטצ: אוקחפ , וגס( . וטטפט< (חנסט)

 :םלועב ןמזו םוקמ לכל ,תירציווש

 ( וצו ב8000.08) ג 31061ו6ח] חוה

 ([וטשאאו6) המיהדמ תיגולורטסא הנכות 3

 דואמ תדבוכמה תיגולורטסאה הדוגאה .4

 :הלודגה הינטירב לש

 (ךרו6 ה3וזס|טפוטה| /\3506131ו0₪ 0[ (0021 חווה: )

 תולזמ 'פב ,םיעלווח 2

 םישלוגה יסופיט 12 לש םהירואית םכינפל

. 

' 

 גולורטסאה

 דחא לכב ונמצע תא םיאצומ ונאש ילאטיגידה

 התא םג" :הנע אוה ךכ לעו ,םישלוגה יסופוטמ

 ."קדוצ

 ינפב ונעט .םייגולורטסאה

 (לירפאב 20 - טרמב 21) הלט
 שאר תציפק) קנזמ אוה - שלוג אָל הלט

 לא ול םיקנזמש םירתא הצור אוהו ,(ללכ ךרדב

 םישיואגו .תידיימ השוחת לבקל בייח הלט .ךסמה

 הרוק התא ימל) תויוחסכתהל ותניחבמ םימייק

 ,הרפהל ודעונ טנרטניאב סומינ יללכ .(!?שבכ
 ,םיסוריו .6ג0ווג8-ב בותכל בהוא שממ אוהו

 שמתשי אל אוה ,אלו .ותוא םיקילדמ ,לשמל

 םחולה ישוח לע ךומסי אוה .סוריו"יטנאב
 - חוכהו ,ולש הדירשה ירושיכ ,ולש םידדוחמה

 חתותה בשחמה לש - חוכה לע ךמוס אוה ןכ

 ?םירקאה !םהב סנכינ אוב ?םיסוריו .ולש

 ,ותוא םיקילדמ םירקאה !טנרטניאה יריבא

 רוזחי אוהש םידיחיה םה םירקאהה ירתאו

 לא רבגכ ךרבלו עידִצהל ,היינש םעפ םהילא

 .ולבאידו קויד ,םוד :ס"ה תשולש ,ןבומכו .רבג

 קרו ,רשפא םא םלועה לכ דגנ'הלט .טנרטניאב

 .םחולה תומדב

 !יאמב 21 - ל"רפזב 21) רוש
 | '  ידיחיה רבדה יכ םינעוטה שי
 52 80  בשחמֶל רוש סופיט ןיב רשקמה
 אוה הב הכרה הסרוכה אוה

 ש0-ו- תא והזת םג הככו) בשוי

 ל ול שי םא :יסופיטה רושה

 הי רה תה ה 7 בשחמה לומ הסרוכ
 לע שו ריק עו 60, טנרטניִמל * .(!וגניב
 7%. <( 7 3% םיעיפאמ המכ שי

 ני תא םידגונה = = .% *.ָב / ./
 < = :רוש לש ויתונוכת
 תפעתסמו תבכרומ איה
 היופצדיתלב איה ,(תוטשפה יבא אוה*רוש)

 לש תומדא ילע םגיצנ אוה רוש) תיבקע-יתלבו

 הריז איה ,(רמוחה רומיש קוחו היצרניאה

 הצור רוש) ריהמה ועונישו עדימ דוביעל

 המכו ,תוביצי ,םיישחומו םישממ םימצע

.% | = 

 עבטהמ הקוחר איהו ,(חומ לובלב תוחפש

 לש ימינפה טקשה תא הייחמ עבטל הבריקה) ,

 היהי רוש רובע ןורתפה ,הרירב תילב .(רושה |

 הקיסומל ,םיסב תמהמהמו תרשואמ הנזאה ן

 םיחרפ רוטע בשחמ תלעפה ידכ ךות - העוגר |
 תא םשייל רושל רשפאיש המ - םיציצעו

 םיכשוממה הנתמהה ינמזב המוצעה ותונלבס |

 .טנרטניאב ול םייופצ ץידעש |

 ןינויב 21 - 'אמב 22) םימוזוח
 והז םאה ?ןפ-רטיפ והז םאה ?רופיצ וז םאה

 והז !אל ?ףנוכמה םילאה חילש ירוקרמ

 רתאל רתאמ שלוגה ,ינושל-ברה םימואת

 ילוא לוכי דחא לכ .דצרמ ילטיגיד רפרפכ

 ,שולגל"

 קר לבא

 םימואת

 לובי

 תויהל (% "0,
 ן ש ל'ג

 יכ = .יריווא

 אל | םימואת

 .סט אלא שלוג

 והשימ שי  םאו

 ברקתמש ישונא

 שופיח עונמ לש תוהמל

 .םימואת הז ירה - וברוט

 לכותש רתא לכב היה אוה *

 להנמ אוה .תעדה לע תולעהל

 אוה ,םיינטלומיס םישוגו תורשע

 עיגמש וו לכל קזבה תוריהמב בישמ

 .ולש תוליבקמה תובותכה רשעמ תחא לכל

 ג + שי

 . וז ו שי 1 ,

 , .ר\ * על
\ . 2 4 

 ותוא ץיפמו עדימ ףסוא ,תרושקתה ףשא אוה ו
 ,רבדי אוהו .העמק תינבצע תוזילע התואב

 ןיא ונרעצל םא םג - טט'ציו ,שולגיו ,רשקתיו |
 ויקוסיעל ףסונב תאז לכו*דיגהל המ קוידב ול |

 .תשרל ץזחמש םינרקסמהו םיברה |

 (ילויב 23 - 'נויב 22) ןטרס
 4ןטרסל םמחמ - הזה םשה קר .!זטוווש זגטש

 , רפכ איה טנרטניאה ןטרס ליבשב .בלה תא

 שר

 ךכ לכש ,םיישיא 1וסחוש ?גפט"מ יונבה ילבולג

 -ףד לא לכ םדוקו .םהילא רוזחלו בושל םיענ

 םילישבתה לע וב רפסי אוה .ולש תיבה

 ףסוא תא גיצי ,אמא לש החבטממ םיבוהאה

 םימחה ותיב לע הבהאב לפסי ,ולש םיפדצה

 תא איבי - ןבומכו ,הבוהאה ותחפשמו
 אוה .וידידיו ויבורק לש תיב ידומעל םיקנילה
 תוניקת קדוב ,ולש !!סווש ?ג86"ב לפטמו רזוח

 שופיח עונמ ול ףרצמ ,םיקיתוו םיקניל לש

 לע ןגמ - רשפא םאו ,םיבורק שופיחל דחוימ

 קר הלגי התוא המסיס םע ולש תיבה ףד

 איה תמאה .תמא ידידיו שפנ ירבח םיבורקל

 םיאתמ אוה םא תוניצרב לוקשל ךירצ ןטרסש

 םאהו ,(וא\ גא) תיבחרמ תרושקת תשרל ללכב

 תַשר לש יראילימפה הקיחב ןוכשל ול ףידע אל

 .!חוטחש םוקמב !הוזגחשו ,תימוקמ תרושקת

 .תונידעב הז תא ול ודיגת לבא

 וטסוגווב 23 - 'לו'ב 24) הירזו
 בל ומיש .היראה תכלממל םיאבה םיכורב

 ,םשעתוכלמה םיעקרה תא ואר ,רדהלו דוהל

 לש טרטרופה חכונל תומעפתהב שאר וניכרה

 [!סוחט ץגטש אל הז הירא סופיט לצא !ךלמה

 !הכלממ וז - רתא אל הז !"ץגוגטט ץגַפט" אלא
 הירא סופיט לש תויתוכלמה ויתופיאש

 .הבידנה ותולעבב *וורסמ תוחפ אלב תולתתמ
 הז ?המ םיעדוי םתא" :סקורב למ רַמאָש ומכ
 ללכב ער אל םג הז לבא ,"!ךלמ תויהל בוט
 ךלמהש םירוריפה .ךלמה לש ונחלוש לא 3סהל
 ץצופל םילוכי םיצירעמה ויניתנל קרוז

 - תושעל המ .םיבר םיקסיד-דרה (תיבויח)

 ותועינצב) עודיה בידנהי.בל בוט לבא ,ןתוואג

 וימוליצ ינפ לע ופליח ,ןכ םא .(תיתוכלמה

 ויגיגה תא תצק וארק ,תימצע הבהאה יאלמ

 הברמל) םיצירעמה רפסב ומתיח ,ויתורעהו
 (!רסנופס ןיא ,םלועל לבא ,םלועל היראל לזמה

 דועו .םכל ךילשהש םיבידנה םירורפה לע וקנזו

 דוה) "עסופ" אלא "שלוג" אל הירא :והשמ,

 תויממוק /'דעל ונכלמ /רקיו דובכ /רדהו

 םלועה - שלוג אל הירא ,ןכ לע רתי .(דעצי

 .הירא לא שלוג

 אבה דומעושךשמה



 םדוק דומעמ ךשמה

 (רבמטפסב 23 - טסוגואב 24) חלותב
 סופיט ול שלוג ,הקוסעו הצורח הרובד ומכ

 ירתאמ עדימה ףוצ תא ףסואו הלותב

 איה טנרטניאה םֶא תעדל השק .טנרטניאה

 םולח וא הלותב לש וייח םולח  תומשגתה

 ןפואב רתאל רתאמ שולגי אוה .ולש תוהלבה

 םיקניל תמוצל רוזחי ,םיקרמקוב ןמסי ,יתטיש

 ךכו ישילשה ךכ רחאו ,ינשה קנילה תא חקיו

 "תוריסמב ,יטילנא ןפואב ,תויתטישב ,האלא
 ידי לע ערכומ וניא הלותב .דיקפתל הנוילע

 ןויע תוטישב שומיש השוע אוה :עדימה

 ,תיתחת הרוש ,תרתוכ תריקס .תומדקתמ

 חתפמ תולימל ₪4 תלעפה ,דמולמ ףורפיר

 םושיר ילוא ,ךירצשכ קָרמקוב ,תובושח

 .אבה רתאל רבעמו ,(!) קתפב וא ןלילמתב

 ןיימל וילע לטוה וליאכ שיגֶרמ אוה םימעפל

 אוה לבא .םיה תפש לעש לוחה ירגרג לכ" תא

 ,תידפולקיצנא תונרקס ךותמ ,תוצירחב שפחמ

 :ותדובע תרגסמב וא ,הקוצמב רבחל הבוטכ וא

 דימת ומכש ,תומלשל ףאושו ,עונצ ,יתטיש

 .ונממ ףקמוחכ תיארנ

 (רבוטקוזוב ב3 - רבמטפסב 24) ם"נזומ
 תא תשרב שפחמ ,קותמ שלוג ,םיינזאמ

 תושעל רשפאש המ לכ לע .ולש םירבחה

 .רתווי אל םיינזאמ - טנרטניאב אתורבחב

 ,תומיענ תויובתכְתה ,אטואא טזטטקא ,ם*("הו

 הלודג אל לבא ,הצובקב םיקחשמ - ןבומכו

 םירבחה ימ קוידב עדוי התאש תאזכ - ידימ

 חקול ,םייחב ₪ו"ה תא בהוא םיינזאמ .ךלש

 םג - ולש וטומה הז "שולגל" ,תולקב םתוא

 אלו םייחה םע שולגל" :טנרטניאל ץוחמ

 תא םתיאר ,בגא ."תובאוכ תוטלחה טילחהל

 םיבצועמה ,הלאָה םימיסקמה םירתאה לכ

 םתיליג םש ?םעט בוטבו ההובג הקיטטסאב

 .םיינזאמ לש תונינאה ויתועבצא תועיבט תא

 :תופי םישנו הבוט הריב בהוא םיינזאמ סופיט

 תרמצה תובכוכ לש םירתאה ןיב ול שלוג אוה

 ץירעמ ,(!היפרגונרופמ דלוס אוה) תויפיפיה

 לש םילאוטריווה םינואיזומב חנקמו ,ןייפוי תא

 .הירוטסיהב םילודגה יפויה ירצוי

 .1 ג כסושחס \'ווג ,חא

. 

 (רבמבומ 22 - רבוטקוזב 24) ברקע
 אוה .השילגה תניינעמ אל ברקע תא - ונניב

 אוה ."םישדח םייוריג" שפחמש סופיטה אל
 הריז איה טנרטניאהו ...הצור אוה המ עדוי

 ליחתנ .(?תולפאה) ויתוקושת תמשגהל הרידא

 ,תנדועמ הקיטורא אל ,ישונאה יפויה אל :ןימב

 סקס אלא ,תוקותמ יוביילפ תונפנפש אל
 ידי לע טלשנ תויהל ,השקה ונרופה ,היססבואכ
 ,םילפא תומוהת לא תדרל ,םישוחה תכלממ

 .(ןאכ דע - ייק.וא) הקושתה יימרזב ףחסיהל

 ,תוריכמ םודיק ,תומוסרפ ,םיקסע - ןבומכו

 ,היצלופינמה ,יותיפה ,המצועה ,לודגה ףסכה

 רנויפאמה םיבשחמל עיגה אוה ךיא) הטילשה
 סופיטה ,ינש דצמו .(?הזה ילאוטקלטניאה

 לכ תא ליעפמש "רקאה"ה :םילשמה יצרקעה

 זעה ןוצרה תא ,הדמתהה ,ולש זוכירה תמצוע

 -ודסה האנהה ,םירתסנ תודוס ףושחל

 לדומה םגו ,הדירשה קחשממ תיטסיכוזמ
 אוה אלה - ינסרה רתויו ידוה-ןיבור תוחפה

 לע םילמוסמה םיסוריו ,ארונה םיסוריוה רצוי

 ואר ...הלפאה ןמ חיגמה ברקעה ץקוע ידי

 .(ונרביד אל תונבה תויברקעה לעו) !םתרהזוה

 (רבמצדב 22 - רבמבוע 23) תשק
 , 4 .. < .טנרטניאב םלוכמ הנהנ יכה תשק ,חוטבש המ

 || | | המ ,השילג חנומה תא איצמה תשק ,ללכב
 *- תא ענכשל הסנמ אוה עגרכש דוע
 | ?שדחה יוניכב שמתשהל םלוכ
 רמול הריהמ ךרד וזש ,"הציפק"

 - קפואְל רבעמ לא קוניז"

 < - דךחפמ אל אוה ."רכומה

 7 ,דוביאל תכלל
 7 ל / < תויהל | ,לבלבתהל
 9.4 דוע .עדימב ףצומ

 יז

 אס ער לשדה השילג עונמ
 ו [/: 1 (0007 500 דוע !רידא -
 /םילויט /טרופס ירתא
 אוה !ץוציפ ?היפוסוליפ /תונמא /הקיסומ

 םאו ,םירתאה לכל (קנזי - החילס) שולגי

 ןלהא !הבבס - םהמ דחאב בוש רובעי תועטב

 !םיקילדמ םישדח םיקניל הזיא ,ואוו !הרבח

 ןמזה לכו .םדא ארפ אוה ,רהוד אוה ,ץפוק אוה

 - ₪ ב
 י = זה % 0 "

-- + 2 .'. .4 
4 0 

 , . יי." י- |

 תואירקו ,תוצרפתמ קוחצ תוגאש ,בחר ךויחב

 אוה ,ועטת אנ לא לבא .רבע לכל תויקבחס +

 םצעב אוהש המו ,תיקינטוטש תויחטשמ קוחר

 הנומאה ,תוימיטפואה םעו .תועמשמ וז שפחמ =
 - טרפב טנרטניאבו ללכב םייחב ולש ןומאהו

 '.אצומ םג ללכ ךרדב אוה

 (רזוניב 20 - רבמצדב 23) 'דג
 אל ידג ילב :הלחתההמ הז תא דיגהל ךיִרַצ <

 .םינבומ המכו המכב ןוכנ הזו ,טנרטניא התייה

 לבא ,בושח הזכ ומצע תא שיגרמ אוהש אל

 םיעבוק יעוצקמה דובכהו ,הבוחה ,תוירחאה

 םע םדא אוה ידג .רחא רבד לכמ רתוי ורובע

 לעופ ידג .ךכ םתס "שלוג" אל אוה .המישמ

 הרטמ תייאר ךות ,ילאנויצר ,יתילכת ןפואב

 .ךורא חווטל *ןונכתו

 אוה :לשמל = "
 ה 'נ ו ב 1
 .םיותא | 0

 אוה :לשמל
 .םתוא להנמ |

 להנמ ידג :לשמל

 לש רקחמ יתווצ

 ,הז הככ .שופיח יעונמ =

 הנובו ןנכתמ ידג סופיט

 ,תיתרמוחה תיתשתה תא
 המל ,תינוגריאו תיתונכית

 שולגל םינהנ ךכ לכ הרבחהש =

 לוצינ דגנ םחלנש הז םג אוהו .וילע

 היפרגונרופ ומכ :טנרטניאה לש הערל

 תונכות תא איצמהש הז אוהו ,תשרב

 לבא - שפוח דעב טלחהב אוה .הרוזנצה

 .טנרטניאב תורקפה דעב אל םינפ םושב

 םהנימל םירקאהה תובקעב חלשי אוה .היגוסל

 הרמוח התואב ,תילרדפה תשלובה ינכוס 'תא

 םיכסי אל ידג .תשרב םיניטק לוצינ רתאי הב

 .עורפה ברעמל ךופהת טנרטניאהש םינפ םושב

 רתוי תצקו העפוֶהה תא רדסל ,םירבח זא
 .ריעב אצמנ ףירשה יכ ,תימצע הטילש

 4 (רזוורבפב 19 - ראונ'ב 21) ילד
 ,לע תיגולורטסאה החידבה הצר דימתמו זאמ

. 
. 

 לבוס אל לבא תושונאה תא בהואש ילד :סופיט

 'תא ריכמ ילד וישכע זא ...םינכשה תא
 ,ומ עדוי אל ללכבו ,טנרטניאה ךרד תושונאה

 אוה םישדוח רבכש תויהל לוכי) ולש םינכשה

 הנמנמשה הנכשה םע םצעב טנרטניאב טט'צמ

 התייה טנרטניאה םא :תוניצרב לבא .(!?לוממש

 הז היה יאדווב ,דחא סופיט ליבשב קר תרצונ

 הווחאה :וילע-םיביבחה תונויערה לכ .יִלד לזמ

 יתויוכז ,רוביד שפוח ,עדימ שפוח ,תימלועה

 םזילאודיבידניאה ,םזיכרנאה ,ןויוושה ,טרפה

 ומכ הלא לכ - הצובקל המורתב בלושמה

 תא םיפקשמו תימלועה תשרה תא םיגרוא

 לש גולואידיאה אוה ילד לזמ .ילד לש ותוהמ

 תתל אל רהזיהל וילע לבא ,טנרטניאה

 םישלוגה תא ונממ ריתסהל היגולואידיאל

 היגולורטסאה יפ לע ןכש ,ול יאדכו .םיישממה

 ינפ תא ועבקיש םה טנרטניאהו ילד סופיט -

 םיאצמנ ונאש ,שדחה ילדה ןדיעב תושונאה

 .וחתפב

 (טרמב 20 - רזוורבפב 20) ם'וד
 ,בשחושה םלועהמ קוחר הכ הרואכלש ,םיגד
 יעבטה ומוקמ תא העתפהה הברמל אצומ

 ומולח תא המישגה טנרטניאה .טנרטניאב

 תא הכפהש הז ידי לע ,םיגד לש יטסימה

 םרוז ,יטויפה ןקיטסימה ,םיגד .דחאל םלועה
 ,יובירבש תודחאה תאיצמ לש ןוויכב דיִמת

 וא) יובירבש תודחאה אל םא טנרטניאה לחמ' 7%
 טנרטניאה תא תוארל .(?תודחאבש יובירה
 לש ,םימרזו םילג לש יפוסניא סונאייקוא ןימצ

 -- ,לכהל רשקתמ לכהשכ ,תויופחסיהו תושילג

 .טנרטניאב בלתשהל םיגד סופיט לש וכרד וז

 לובלבה תא רובעלו תוצחל חילצהש רחאל

 שגפמה םע ול םיאבה םיינושארה הפצההו

 ףוקיש םיגד הב אצומ ,טנרטניאה םע ינושארה

 . טנרטניאה .ישונאה ימויקה בצמה לש קומע

 ,תומשנ ינוילימ תפקשמה המוצע הארמכ+*

 תוצלוש ,תוקבאנו תושקבמ ,תושפחמו תוהות

 םינפה לכ תא שגופו שלוג םיגד .תוגונו

 םלוכש יפכו ,למוח ,םדאה ינב לש תוירשפאה

 תא לבקמ םיגד םג - טנרטניאב םילבקתמ

 ₪ .םלוכ
 | = ו שק ומ -| -|



 הוי ונוח
 ,היבמולוקמ יהשימ םע הריב "התוש" החאו ,"ילאוטריו" בחרמהשכ
 תבשונ חורה - ויעכעמ .רתוי תמייק אל חורל םיבשחמ ןיב הדרבהה

 ..חור ןומה שי םיבועחמה םלועבו .[המימח וא הרירק]
 יכ ורבסש םיבר ויה ,םינושארה םיבשחמה לש םרוציי םע ,בוריקב 0 תנטב
 תוחכונה תלעב - תינוציחה םתרוצ .תיאלפו תידוס ,תיטסימ האצמה אוה בשחמה
 הביס וויה ,(םימי םתואל ןוכנ) תוריהמהו תוקייודמה בושיחה תואצותו ,תמייאמה
 .בשחמה תא האור שדחה .רודה ,םויכ .ןפוד אצוי רבד םהב תוארל טלחהב הבוט
 םמצע תא םיאצומ וישכע אקווד .ומוי רדסב יטננימוד ,רודיבו רזע ילככ
 .בשחמה לש וקיחל הרזח הקיטסימה תא רידחהל יעצמא לכב םיסנמ םינקיטסימה

 - ינפ לע תופשה יובירכ ןכש ,תרושקתה תפשכ ףקיה תבחר איה םויכ הקיטסימה
 2% . .רחא וא הז ריש ןפואב ה הילא םירשק מה םימוחתה םה םיבר םג ךכ ,ץראה"רודכ

 ו

 וי 0 2 ור חו סיעכוט

 4 בהל פל ,הקיטסימב תוקסועה .םישנ יתש דחי ורבח ,הנשכ ינפל
 רשא הנכות תקפה ןהיניע דגנל ואר ןה :תשרופמו תרדגומ התייה ןתרטמ .סיאול
 תפש - תל ישיא יגולורמונ חותינ לבקל טושפה שמתשמל רשפאת
 תורזוחה תורפסל םפוריצו ,הירטמיגב םירפסמל תומש תכיפה ידי לע .(םירפסמה
 לע ואולמו םלוע תולגל ןתינ - ונתיאמ דחא לכ לש תוישיא וק תווהמו ןמצע לע
 .ןותנ םוקמבו ןמזב יהשלכ הלועפ עצביש ילבמ וא חכונ היהיש ילבמ םג ,םדא לכ

 - .שמשהו חריה ."לזמה רפסמ" םשה תחת ,רוא וזה הנכותה התאר םירופס םישדוח רובעכ
 השיגה לע חותינ לבקנ "הבהאהו הקיטנמור"ה ףיעסב תכרעמ לע הלעפו ,שטניא 3.5 ינוטילקת לע הרכמנש הנכות וז התייה םימי םתואב
 ווד וא 0 תא : לצלו רהמל הטונ" :םה הזכש חותינ גוסב תתפמה = עצבל ןתינ םהמ דחא לכבשכ ,םיאשונ רפסמל תקלוחמ הנכותה .2005 הלעפהה
 | ..."שגר ףדועמ ."גוז-ינב ןיב המאתה" איה תרתוכה תלוג .תונוש תורטמל םיבכרומ םיכותיח
 םילימה \ ןתוא לכ ןה הלא ."תוריהמ םילימ" לבקנ חוניקלו תא םג ומכ ,וגוז תב וא ןב םש תאו שמתשמה םש תא בשחמה לבקמ הז ףיעסב
 .וב ונתחלצה תא ףקשמה ,םידמול ונא וב רפסה תיב םש :לשמל .ונייח ךלהמב ,ותגוז ךיראת תא שמתשמה ידיב ןיא םא .םהמ דחא לכ לש תדלוהה םוי יכיראת

 'וכו םירבח לש ןופלט ירפסמ ,קנבה ןובשח לש םירפסמ ,הדובעה םוקמ תדלקה רחאל .(דחאכ םישנו םירבגל הנווכה) יטרפה המשב םג הנכותה קפתסת
 קודבל הורדה איה = ₪ רש רפסמ המ המולא ידי לע יתלאשינשכ ונדלקה םא .הירטמיגה יללכ יפ לע םירפסמל תומשה תא בשחמה םגרתמ םינותנה
 | כ הבושת יל הריזחהו ,הנכותה תועצמאב ותוא יוצמה ירבעה חולב בשחמה רזעי ,"םיחתונמ"המ דחא תדלוהל ירבעה ךיראתה תא
 וש או .תולודג תוחלצהל וליבויש תויקסע טרפמה עדימ ףד שמתשמה לבקי ,אבה בלשב .יזעולל ךיראתה תא רימיו ,הנכותב
 | !?טפוסורקימ תואובנ םג תולבקתמ הז עדימ ףדב .וגוז תב ןיבל שמתשמה ןיב רשקה תוהמ תא
 חותינ ,ףתושמ קסעב הדובעמ האצותכ םייופצה תונולשינה וא תוחלצהה לע
 הבריקל עגונב תוקייודמ הדימ תומא ,ןולשיכל ןודנה וא ירשפאה יטנמורה רשקה
 .רשקה ךרואלו

 המרב הגהנה תשרדנ םהב תועוצקמל סנכיהל איה ץעיית דחאלש דועב ,םיקסעה
 תישיא תוירחא לכ ירסח תועוצקמב ודועיי תא שפחל רחאל איה ץילמת ,ההובג
 וב לזמהמ האצותכ לבקתמ םייחב הריירקל ןווכמה חותינה יכ בושחל גוהנ .ודצמ
 היגולורמונה יכ הריבסמ איה .וז תועט ןקתל תרהממ המולא ךא ,םדאה דלונ
 .הקיטסימל תרחא תורשקתה תפש לכמ הנושו תיאמצעכ תמייקתמ

 תיזחת"ו "תישיא תיזחת" :םיארקנ ,הנכותב יעיברהו ישילשה םיביכרמה
 תיזחת שמתשמה לבקמ ,(הדיל ךיראתו םש) םיביכרמ םתוא תועצמאב ."תיתנש

 תיזחת םג לבקלו שקעתהל ןתינ .חלצומ היהי ומוי הדימ וזיאב ול תֶרַשבמה תימו* =
 = ?תרכה" .המולא .דחוימב תצלמומ הניא וז תורשפא ךא ,םויה תועשמ העש לכל
 = חב תועש 4 הנכותה 0 הבישיב וזבזב סויה תועש תיברמ תאש םישנא

 ו

 ווג 24 יח

 האבה הנשו לט ל דע שלה 0% % תדלוהה " המ הנו
 | ה תריפסל לעמ םדא תונש לע תתתשומ היגולורמונה תפשש ןוויכ

 ידיל אב תבשחוממה הקיטסימה לש ףסונ ןפ
 | ,'הידמורי" תנכות לש רואל התאיצי

 וע 8 ."הנכות תוכרעמ שי יכ יתנבה הרהמ דע ךא .(םלוכ ומכ) ןקפס יתייה הנכותב שומישה ינפל
 קז תא ,םייחל יתרבח םש תאו אלמה ימש תא םיאתמה םוקמב יתדלקה .וגב םירבד
 ילומ שרפנ תודחא תוינש רובעכ ."חושז יתשקהו - םיקיודמה ונתדלוה םוי יכיראת
 ולעי יתרבח םע הדובע ירשק יכ הנקסמל עיגהל ינממ עונמל הסנמה ,ךורא טסקט
 ךותמ 9 לש ןויצ ונלביק) חבושמ םייחל םיפתושכ ונלש רשקה תאז תמועל ,הפי
 םכמ דחא לָכש איה תמאה ..."ינשה תא דחא םימילשמ םתא" ןושלב האמחמו 0
 .םירבדה תונוכנמ טוסבמ תויהלו וזכש האמחמ לבקל היה לוכי

 חותינ" :תרמוא הנכותב םיטסקטה תיברמ תא הבתכש ימ ,בהל המולא
 וניב םיסחיה ביט לע דומעל הצורש ימ תא םג שמשל הלוכי גוזה ינב ןיב המאתהה
 רומא ינא המ ןיינעמ תישיא יתוא ."וכו םיתימע ,םיחא - וילא םיבורקה לכ ןיבל
 וב ינשה אשונה ?ירוה ןיבל יניב ישיא רשק םוש ןיא יכ הלגמ הנכותה םא תושעל
 האיבה ,הילרטסוא תדילי , .תיעוצקמ הנווכה אוה "לזמה רפסמ" תנכות תקסוע
 תא ןכדעל הגאדו ,הקיטסימה םלועל קומעה רשקה תא הקוחרה תשביהמ התיא
 דילקמ הנכותב שמתשמה .ונצראב םימייקה תועוצקמ ללש ןיב ןורחאה ףיעסה
 תועוצקמה תשמח תמישר ךסמה לע תלבקתמ דיימו ,ומש תא קר הזה הרקמב
 םג ,ראשה ןיב ,םינייוצמ תועוצקמה תורשע תמישרב .קוסעי יכ ףידע םהב
 םלועב" .'וכו אפור ,ןידדךרוע ,חטבאמ ,תרש ,ןויקנ דבוע :ומכ תועוצקמ
 יפ לעו הז ביתנל םאתהב ."לרוג ביתנ םדא לכל שי" ,היל הריבסמ ,"הקיטסימה
 םלועב וכרד תא ול הוותמה יעוצקמ ץועי שמתשמה לבקמ ,הנכותה חותינ

 .ו ו םדאה - הקיטסימה
 שה יזר תא ןיבהלו ביטהל תנמ לע .הדי

 .דיה יקלח תיברמ שושימב ,ראשה
 דחאה :םיירקיע הדובע ילולסמ ינש ונל העיצמ הנכותה

 ונל רשפאמ ינשה לולסמה וליאו ,תקיודמה היחנה תועצמאב דיה ףכ חותינ אוה
 .םיידיה תופכ עבמ תא ונמצעב חתנלו דומלל

 | תורוצ קי לע 0 ,(חותינה) הנושארה תורשפאל הסינכה םע
 וו כ .דומע לכב .הילע םימותחה םינמיסה לכ לע ,דיה ףכ לש
 מ ל ןתינשכ ,תונוש תורוצ שמחכ
 ותח ה הלאל רתוי תובורקה תורוצה תא
 תופכ תא א ול תתל ומיכסהש םיבדנתמה

-% 

 ומ בבוחכ הקיטסימה םלועב םינושארה
 1 ןיינעתהל ליחתה ,יאבצה תורשהמ

 הנכותה חותיפ ותניחבמש ךכ ,היתוכלשהבו היגולוריכה תרותב םירפס תאירקב
 םינשה םישולשב םקרנש םולח ורובע המישגהש הריעסמ היווח התייה וזה
 .םיידי תופכ ימוליצ תואמ לש ףוסיא ללכ חותיפה .תונורחאה

 הרוצב ראתמה רויאה תא רתאל שמתשמה שקבתמ ,םייחה"וק תאיצמ רחאל
 בלשב עיגי חותינה .דיה ףכ תועבגו םיינרופיצה ,ויתועבצא הנבמ תא רתויב הבוטה
 וק לכ לש ותלחתה תא םג ראתל שמתשמה שקבתמ התעש ןוויכ ,רתוי רחואמ
 לכ תא אלימ שמתשמהשכ ,הז בלשב קר .ובש תויופעתסהה תאו ופוס תא ,וקו
 בכרומה חותינב תופצל ול רשפאל הנכותה הנוכנ ,ודי ףכ לע םיעיפומה םיביכרמה
 לארשי תא יתלאששכ .ףקיה בחר םינותנ סיסב ךותמ םיחקלנש ,םיבר םיפיעסמ
 אוה ,קייודמ קיפסמ חותינה ,יזיפה עגמ הב ןיאש האירקב יכ ןימאמ אוה םא
 לש ודצמ) דיה לש הנבהה רסוחמ רקיעב תעבונה הייטס תמייק יכ יל ריבסה
 הייטסה ףא לע .םיבכרומה היוות חונעפב ןויסינה רסוח םג ומכ ,(שמתשמה
 םיקתוע 1000-ל בורק לש תוריכמ לע לארשי רבדמ ,ןויסינה רסוחו חותינב
 .(וזנ ףדמ תנכותל הברה יד) יצחו םיישדוחב

 יבג לע רומיקו וק לכ ןמסמ המ ןיבהל ,רומאכ ,דמלמ הנכותה לש ינשה הקלח
 םדאה תויטנו יפוא לע קימעמ רבסה עיפומ ,הזכ וק לש רויא לכ לומ .דיה ףכ
 תבהא תא ןמסמ שמשה וק ןימיל ןותנה םידאמה וק" :חותינל המגוד ."חתונמ"ה
 יל שי םאה :איה ימצע תא יתלאשש הלאשה ."תובחר תועבצאה דועב ,םידודנה
 .(...המלידב ינאשכ הז הככ) !אל :ימצעל יתינעו ?תובחר תועבצא תוארנ ךיא גשומ
 וא השק איה ודי םאה גשומ ונתיאמ דחא ףאל ןיאש איה ןאכ תירקיעה היעבה
 קוידב הזו ,תובע תועבצא ול שי םאהו תוחפ וא רתוי תטלוב העבג םאה ,הכר
 .הלאכ תויוקד לע דומעל תורשפא ןיא ןכש הנכותה תלשכנ וב םוקמה

 ,ףסונ בנרא ולש םיתנכתמה עבוכ ךותמ לארשי ףלוש המישנ התואב ו .
 יאדוול בורק .(דיה בתכ חותינ תרות) היגולופרג נכות | תרוצב |

 ויה םילודג תוינק יזכרמב ,םינש המכ י פל יכ יומו םכנורט
 חרוא רבוע לכש ךכ .יגולופרג חותי | לש תודמע תומקוממ

 חטשמ לע ומש תא םותחל ,םילקש הרשע םורת
 ןיב ליכמה ,ספדומ יגולופרג חותינ לבקלו =
 ו 0 ניתחה "ו תוסחיי

 חותינל לכול תו "סדאימל קל לב וג א אבה 2 רה
 הלא םימיב תאצמנה הנכותב |

 = ךסמה לע תשרופ ₪ יש לם די
 ,הריחבל םינתינה לש ת
 ןמסל ונילע היהי , = בותכל

 הלאל ההז הרוצב תוב
 ןתינ .ישיא חותינ לבקל

 תוליעי ךא ,תורופס תויתואב רוחבל םג
 לככ ,הלוע םינותנה תבלצהו חותינה =

 תא .'ב"'א המ תויתוא רתוי רחבנט ,
 תיתיב תספדמב 2 וז

 תמרב ןדה .ףיעסה ₪ ןאל ןיבמ
 הארנכ ?הביתכה תוריהמו ,ריינה ףד לע הציחלה

 לע וחספי אלש ו םינימאמ שי :הרותב ומכ ,הרו

 הדיקפתב הרומ) ותשיאמ לארשי הז הרקמב לביק הנכותה תביתכל ןויערה תא
 יתש .היגולופרגה תרותל התבהא ךרד ,(הקיטסימה םלועל איה םג תרשוקמו
 לע ןכוה םינותנה רגאמשכ ,\'ואטג| ₪ג%וט :תונכתה תפש תועצמאב ונבינ תונכותה
 תואור ןהו ,3.11 וא 5 תולח תומאות תואסריגה ./גטטשפא :םימושייה ללוחמ יבג
 .הלעמו 386 .יס.יפ יבשחמל רוטילקת תסריגב רוא

 סיככוככ סיאול
 הכפהמה" תנכותל ונתוא ליבומ ,הקיטסימה תונכות ליבשב ךסונ דעצ

 המכ לש הכורב המזוימ הנווחאה הנשב התמַצ
 הקיטסימה יבהוא ברקב דובכ לש םש לעב גשגשמ"קסעל

 רקיעב ,הכפהמה תנכותב םיגולורטסאה םישמתשמ ונינפלש הר
 בשוי ,הנכותב שומישה רחאל .תיגולורטסאה הפמה תלבק

 תותינו תיזחת ול הנובו ,"תחתונמ"ה לש הפמה ינותנ
 םיחותינ םתוא לכ .םיקימעמ םירבסה תיוולב עיגמ הז לכ

 .המישרמ הכירכ תלעב ,הארמל האנ תרבוחב םידגואמ ,(

 | םינמיס
 םינטק

 היגולורטסא גשומה תוהמ לע רבסה חתונמה לבקמ תרבוחה חתפב
 זבלב הדילה שדוח לעו שמשה ינמיס לע תכמתסמ הניא תיתימא היגולורטסא
 ונומתה תא םיווהמ םניא ךא ,הפמב בושח קלח םיווהמ הלא םיביכרמ םנמוא
 תפנה ,לודג הלאש ןמיסב דמעומ היגולורטסאה לע ונעדיש המ לכ ,ךכיפל ".הלוכ
 ופמ לע תססובמה היגולורטסא הניה תיתימא היגולורטסא" :טסקטה ךשמהב
 ".הדיל םוקמו הדיל תעש ,הדיל ךיראת יפ לע ךלש הדילה

 בש םוקמהו הדילה תעש ,יתדיל ךיראת ,יתחפשמו ימש תא רוסמל יתשקבתנ
 בקמ םוי לכ וב ,בורקה שדוחל בשחמה חותינ תא יתלביק תרחמל .יתדלונ
 חואל ילש תויוליעפה רחבמ תא ןווגל יל"תרשפאמה ,תניינעמו הנוש תוסחייתה
 יצמ הזמ ץוח .היגולורמונה תנכותב שומישהמ יתלביקש הנווכהל המודב ,םוי
 יתבישח ןפוא ,ילש ימינפה הנבמה תא ,היגולורטסאל בשחמה ןיבש הזה בולישה
 רתונמה שדוחה לש יללכה לאיצנטופהו יב םינומטה תומזויהו םיפחדה ,ייתושגר
 ובעב שארמ וא שדוח ידימ הנוש תרבוח רובעב םלשל ילע יכ הרהמב יתנבה
 פמ תיינבב היה ,יתומשרתה יפ לע ,הנכותה לש הדיקפתש ךכ ,םישדוח רפסמ
 .לבח .והזו

 ע ,תוימיספב דחה שומישה םוש לע טקייורפה תערל המשרנ תפסונ הדוקנ
 זוגינ וא הריתס לע הרואכל עיבצהל תיזחתה היושע םיתיעל" :תרבוחב בותכה יפ
 וובורק םיתיעל םניהש וייח לשו םדאה לש השעמל ףוקיש הז .תועט וז ןיא ךא
 ".םידוגינו תוריתסמ םיבכרומ

 וחת הדרוהל תנתינה ,(5|וגושואגזט) תיפותיש הנכות לע םוחב ץילמא ,חוניקל
 ר רמוח ליכמ רתאה .יאואוש .ןטמוטס טסו :טנרטניאה רתאמ "ד'גוזסו טאט" :םשה

 םינמיס
 םינטק

 ₪3 םינמיס
 | םינשק

| | 

 תוגלטצה "

 םינמיס
 - םינטק

 | םינמיס
 7 םינטק

 אירק ,איה ןכ המשכ ,הנכותה .שוטניקמו .יס.יפל הלעפה תוכרעמ ללש רובע
 רתונמה) שמתשמל הלגמה ,ףסונ ןימוי קיתע יטסימ ןפב רבודמ .טוראט יפלקב
 וקמ רשק לעב ,ינומכ םדא רשא םיעבצו םינמיס ,תורוצ ללשב םירייואמה םיפלק

 ש ףצר לכ ירוחאמ תדמוע ,יתעתפהל ךא .חנעפל לגוסמ אל ,הקיטסימל טלחהב
 ווגל ,הלאה ריינה תוסיפ תא רשקל הנכותל תרשפאמה הקומע תועמשמ ,םיפלק
 ושעש תונווכ לעב ללוהמ סקרקכ הנכותב שומישה הארנ הלחתהב .יל יופצה
 ולבו הקומע תועמשמ תלבקתמ ,ןמז ךרואל הב "םיקחשמ"ש לככ ךא ,דבלב
 התייה ,הבתכב ורכזוהש תונכותה לכ ןיבמ .שמתשמה ןיבל הניב ,רבסהל תנתינ
 נמ לעו 42 ליגב תוומ לע ,םילודג תונולשיכ לע םג יל רשבל "הזיעה"ש הדיחיה

 !!!הלאאאאאמיא .תוומה ינפלש ינמז תויפש דוביאל איביש ,ישפנ
 [ הבתכב ורכזוהש תונכותה לכמ יתלביקש םיברה םיחותינה רחאל :םוכיסל

 ₪ !הניפל רבעמ יל ןיתממ יתומש הארנכ - דואמ רהזיהל ילע



 םהירבח תא ריהזק
 .ינלטקהו ועדחה

 הלוכי טנרטניאב תחא ; עומש
 .םיפלא תואמ םינכהל
 הירחוא רורגלו ,הירטסיהל
 תוחפ אל תוירטסיה תובוגת

 םה ,םימודקה ו תוחומה" לש םתוצוויה זאפ
 אשונב םיאיקב 2 לכ תא הדיחפמש תוירותסמב םיפופא
 .תדלקמב העגנ אל םלועמ םדיו

 ףאו תונוט המכ ולקש םלועב ויהש םיטעמה םיבשחמהשכ
 יפל ,דלי לכל טנרטניא וא) "לעופ לכל בשחמ" ןיימד אל דחא
 ןורא" יטסימה יוניכה תא ולביק םיבשחמה ,(ונתלשממ שאר
 םיררוקמ ףתרמ ירדחב םהלש יטמרהה דודיבה םוָש לע ,"שדוקה
 תשגל רתומ היה "םינהוכ" טעמ יתמל קרש הדבועהו בטיה
 .םהילא

 יראניבב הבדל תעד בצמה םויהש ןוכנ
 ה"נשת תונולח ונל 1 !חמה תא ליעפהל לי
 ,םוחתב אצמתמ אלש-ןנובתמל ,ןייד 10005

 תיהולא ,תמאב האפ | בשחמה
 תפש"ב רבדמ ,היינשל]
 לילאה יאפור קרו ,תודח
 םיעדויש םיתנכתמ םתו]
 םירבד תושעל ול םורגל

\ 4 ,)" 
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 הלא יניעב יטסימ טעמָ
 םידחופו ותוא םיאריש

 םתואש אוה םיליחתמל םיבשחמ יסרוקב ץופנ הארמ
 תרזעב ךמסמ דילקהל םהילע ובש בלשל םיעיגמ םיבופונכט
 לע םישיקמ ,בשחמה לומ םיבשוי םה .הנושארה םעפב בשחמה
 הציחל לכ ירחאו רוטינומב זכורמ םטבמ ,דחא דחא םישקמה
 ,הדלקהה לש תואצותה ויהי המ םיעדוי אל ,העמק 'םיגוסנ םה
 תא וסורה םהש םהל תחוודמ ,האיגש תעדוה תוארל םידחפמ
 .בשחמה

 תונטקה תויתואב בותכ המ
 לכ ורצווי האריו תוירותסמ וזכב ףופאש רישכמ ביבסש יעבט

 דעו םימלענ םיסוריומ - תויצריפסנוקו תודגא ,םיסותימ ינימ
 .טפוסורקימ

 וגראנש תודגא ןומהל הכוז ,ונידידי יליב לש הרבחה - ללכב

 ,"לודג חא"כ שממתמו ךלוהש יומידה ללגב ילוא ,הביבס תוגראנו
 תא קרוסו ונתאמ דחאו דחא לכ לש םיבשחמב לגד עקותה
 .תורחתמ תונכות שופיחב ונלש קסיד"דרהה

 ןולשככ הררבתהש טפוסורקימ לש תשרה ,\18%א תשרפ הרוכז
 הנקתהה תנכות .(שדחמ התוא םיקהל םיסנמ םייתניבו) רומג
 תקרוס התייה ,95 סודניוו לש קתוע לכ םע העיגהש ,וווגח לש
 ותוא תחלושו ולש תוירפסה הנבמ תא הקיתעמ ,קסיד-דרהה תא
 .ינורטקלא ראודב טפוסורקימל

 ,הנקתהה תנכותמ הרסוה תורשפאה ,הלגתה רבדהש עגרב
 םיבוטה םישנאה לע וכמסתו ,השענ רבכ השענש קזנה לבא
 ,גישהל וקיפסה רבכ םהש המ תא וקחמ אל םהש טפוסורקימב
 תא ואנשו וששחש (םה קר אלו) שוטניקמ לש םיקירפ םתואו
 .םינשה תבר םתאנשל תפסונ הביס ואצמ ,תיקנעה הרחתמה

 תוטקונ תובר תורבחש איה תמאה .טופוסורקימ קר אל לבא
 תא שקבל לבוקמ ללכ ךרדבש תורמלו זאמ וזה היגטרטסאב
 תנכותב טאו םיצחול טושפ םישנאה בור ,שמתשמה תושר
 .תונטקה תויתואה תא אורקל ילבמ הנקתהה

 רחמ ,תוירפסה הנבמ םויה - רתויב תנכוסמ העפותב רבודמ
 ורצעיו םירטוש תלדה לע וקפדי םייתרחמו ,דרווב םיצבקה
 .תונכות תקתעה תמשאהב םכתא

 רואה תוריהחב הטט העוסשה
 - םינומ יפלא תורשעב ןיינעה לכ תא הליפכה טנרטניאה

 ידימתה דחפהו ,םיצאנזואנ ,תוצצפל םידיחפמ םינוכתמב האלמ
 -תירב לש םיליטה ךרעמ לכ תא רגשי דחוימב םכתותמ רקאהש
 ,ןוגטנפה יבשחמב תיטמוטוא דגנ תבוגת רוצי ,רבעשל תוצעומה
 .תחא תעשורמ רטנא תציחלב םלועה תא בירחיו

 לש תלדגמ תיכוכזמ רתוי אל איה ,לכה ירחא ,טנרטניאה

 דוע תישונאה היווההמ קלח ויה ירה תועומש .םייתימאה םייחה
 ימיב םידוהיה לע םד תולילע ןתוא לכ - הירוטסיהה רחשמ

 םירצונ םירענ םיטחוש ,תוראב םיליערמ םהש) םייניבה
 - םוצע טקפמיא ולא םירקשל ויה זא רבכ .(תופגמ םיציפמו

 .םויה דע ודרש וללה םירופיסהש הדבוע

 קר ,םיריהמה םימדומהו היגולונכטה יאלפ תרזעב ,טנרטניאה
 תרבוע התייה העומשה םייניבה ימיב םא .הז לכ תא המיצעה
 - והערל דחא רפכמו תרחאל תחא החפשממ ,ןזואל הפמ ,טאל

 המכ ךותו ,תיראלופופ ןויד תצובקל תחא העדוה הקיפסמ םויה
 המכל הילע רפסי םהמ דחא לכ ,תואמ התוא וארקי תוקד
 ,םרותב רבד ותוא ושעי םה םגו ,ינורטקלא ראוד תרזעב וירבחמ
 .בושו בושו בוש ךכו

 המ .עגרב םינומה תיירטסיה :הדיחפמ תויהל הלוכי האצותה
 ןדיעב תורופס תועש חקי ,םימודק םינמזב םישדוח חקלש
 ןוידה תוצובק ,ורושאל רבד עדוי אל דחא ףאשכ ,טנרטניאה
 הדימ הנקב הלומעת תוברקו ,םידדצה לכ לש תושחכהב תואלמ
 .תמא ןמזב םישחרתמ ילבולג

 תונכסטה
 םייתודלי םילולעתב רבודמ היהי אל םא הרקי המ ובשחו ואצ

 המ .רתוי טעמ םייניצר םירבדב אלא ,םיממעושמ םירקאה לש
 וצרפ רבכו) שוחה ה לש רתאל ץורפי והשימ ,המגודל ,םא הרקי
 הירוסש העדוה םסרפיו (רתוי הברה םינגומ םייתלשממ םירתאל
 !?לארשיל תשלופ

 ,םיטלקמל ודרי םלוכ ,לארשי תיב ינומה לכב זוחאת הקינאפ
 .םירלוד ינוילימ לע דומעי דבלב ילכלכה קזנהו

 םע רשע ןב דלי לכ לוכי םויה רבכ - הלחתהה קר תאזו

 ער אל םיארנש םילאוזיו םיקירט ינימ לכ עצבל ,דיב פושוטופ
 ,"וב חוטבל ןתינ"ש רתאל הצירפ הז ךירצש המ לכ .ללכב

 הירוס תא תוראתמש תוצפושמה תונומתה תא םיליתשמ
 .הקינאפ טנטסניא - הז והזו ,תוירזכאב לארשי תא תפקות

 יסיטרכ ומכ הלזוה לש ךילהת ותוא ורבעי ואדיוה יסיטרכשכו
 םויה .םירלוד יפלא תורשע ולע םינושארה לוקה יסיטרכ) לוקה
 ,(רלוד 200-מ תוחפב יתוכיא רטסלב דנואס גישהל רשפא
 הרוצב םילפטמש םילכל םג עיגת פושוטופ לש תולקהו תלוכיהו
 לכוי אל שיא - דנואסבו ואדיוב וזכ הנימא
 והות היהת ץראהו ,רקש המו תמא המ תעדל

 .והובו

 לש החוכ תא םיגדהל ידכ קר אב הז לכ
 לע תועדוהה לכ .תיתימא תיארנש העומש
 ןוגרזב ושמתשה םימודמ םיסוריו םתוא
 זדוג לש תירוקמה העדוהב - הרואכל יעוצקמ
 דבעמה תא סינכמ סוריוהש רמאנ סמייט
 דבעמל תמרוגש ,תיפוס ןיא תיראניב האלול"ל
 תונכת"ב שומיש ידי לע "ףרשהלו םמחתהל
 הז לכ ,ןבומכ ."א תאלולב שמתשמש םכחותמ
 ישיאה בשחמה לש דבעמה .ארבנ אלו היה אל
 קזנ לכ אלל תועובש ךשמב תואלול ץירהל יונב
 הרושק אל ללכבש הדוקפ איה וו תאלולו ,ישממ
 .ןיינעל

 הנבמב אצמתמ אלש ימלש תודוהל שי ,לבא

 יד תעמשנ העדוהה ,םיתנכתמ לש ןוגר'זבו םידבעמה לש ימינפה
 .םיבוטה וירבח תא ריהזהל ליבשב קיפסמ הדיחפמ - הדיחפמ

 םייחעפ בושחל
 לש הלודג הנמ ,לכ םדוק ?הזה דיחפמה םויאל ןורתפ שי םאה

 םיעמוש םתאש רבד לכ וחק .רדלאמ ירבדכ ,דזוו חס סחש .תויניצ
 ,ןוידה תוצובקבו תוחישה ירדחב דחוימב ןוכנ רבדהו ,תשרב
 םעפ טנרטניאב םתעמשש רבד לכ וקדב .דואמ לבגומ ןוברעב
 וא רפס-תיב תדובעב שומיש וב םישוע םתאש ינפל ,םיימעפו
 עדוי ימ ,ץרפנ ₪37ה לש רתאה םא ירה .האלה ותוא םיריבעמ
 העדוה לש םייתימאה םיסרטניאה םהמו יתימאה רוקמה המ
 ?ןויד תצובקב תינומלא

 ףסונ ןורתפ ,ולאה םיללכה תא וצמאי םלוכ אל םא םג לבא

 תרזעב .ףויזל תנתינ יתלב תינורטקלא המיתח - קפואב ןמתסמ
 רתאב בותכש המש םיחוטב תויהל לכונ תורחא תונכותו 07

 ידי לע אלו ,תשרה לש םיכרועה ידי לע בתכנ תמאב <חח לש
 .רתאל רדחש םיבשחמ ץרופ

 ,תמאב הרק ןכא רמא א"ש המ םאה טילחהל ךרטצנ ןיידע
 ,העדוהה ירוחאמ דמוע תמאבש ימ אוה א-ש עדנ תוחפל לבא
 .תוחפ אל תוירותסמ תורטמו םיסרטניא םע ירותסמ צ אלו

 אוה רמא ינומלא רמש המ םא םיחוטב אל רבכ ונחנא ,םויהמ

 .ותוא רמא ןכא אוהש םיחוטב ונא לבא - ןוכנ ןכא

 תורמל ,טנרטניאה לכ תורמל ?ונתוא ליבומ .הז לכ ןאלו
 תרזוח תואיצמה תרדגה ,סטייג ליב תורמל וליפאו ,פושוטופה
 .םדאה לא

 תושדחל םידדוב תורוקמ המכ ויה אל םהבש ,םדק ימיב ומכ
 טילחהל ךירצ היה םדא לכ אלא ,היזיוולט יצורעו םינותיע ומכ
 ברקה הדשב שחרתמה לע ול םירפסמ וירבחש תועומשהמ הזיא
 םירזוח ונא רתוי רחואמ םינש יפלאו תואמ ,הנוכנה ןכא איה
 : המ דיגהל לוכי דחא לכו ,םלוכ םע םירבדמ םלוכ - המוד בצמל

 .הצור אוהש
 רבכ רחמ יכ ,אל ימבו םיחטוב םתא ימב וטילחתש יאדכ זא

 םירוסה םיקנטה תא םיארמש םייטנתוא ואדיו יטרסב ופצות

 ₪ ...ןלוגה לע םילוע

 [ - ומ יג ויטומ -| - |
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 ונכשמה ךכ רחא .םיצאנב ונמחלנ ,הלחתהש

 רחואמ .םשארב ָךמגע ןטשהשב.;םוניהגהמ םירוציל ש

 ונרצע לגביקמב רשאל 8"*ה -תכלממב רצק רוקיבל ק רתוי

 ולענב ונתוא םש רבכ אבה בלשה .ללח תכל יבכוכ רופסניאב
 תדיער-וירחאו 2-0 ינידנולב םחול לש
 ותואמ ףסונ רנָקִיַּפְלּהכזנ ,קוחרה דיתעב .אנבל הרחיא אל המדאה

 סלפנ"רתוי בוהקה דיתעבו .קזחתת המדאה תדיערו ,ינידנולב שנרב
 -- והשמ הווחנ ,רק םד טעמ זיקנ ,תירותסמ תו'גנינ תכ ךרד וניברד תֶא

 ּבדחה תא בוש איצונ ,ריר תוליזמ תוצלפמל ףרט לופינ ,יתואיצמדאל

 .,,םייתניב-פּבא .המייתסה אל ןיידע םיבכוכה-תמחלמש הלגנו ,קיתתנהמ
 ימ-.עורפה ברעמב תונכוסמו תובושח תומישמ יתש ונל תופצמ

 :.,פססאו ,ו\סו ץ גס :לק זמר הנה ,רבדמ ינאש המ-לע ןיבה אֶל ןיידעש

 | א5--.םג א -םסה685 תה 0164108 ,הםאםא ו
 ,םשא -אטאמאו- סח \ תא ,סשגאש ,פטאפ אטאשאו גט
 ,קקסש ,טאחמהו. ,םוססס 5 ס0וו ואגאתוסח סט 2
 3 ל ,תעכו .םגאא תסא(₪8 2 אתא 2

 הצור.נא טלק אל ןיידעש והשימ שי םא .אמסא משא א אא[ ₪
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 .םכי ופלש םי קחשמה ינע ןיב םג ומ

 םיקחשמ ינשב תקסוע 0% בתכ 0 טפשמ 0 זא ,ונממ /

 ,םּד לייטס קחשמְיבלשמו ,תינמ וב מפ ואציש ,םןמודו םישדח
 ,ואד אקו .\ץילש טולא6א אא זק \01- :עורפה רעמה .תוהגאב
 ,בחרה ףתועמה הנכמְה תורמל לבא 8% ו ל 0 "1 א \\צרו

 .הנולטסמ /תנוש הורוושש ומכ ינָשָהִמ דחא:סינוש םיקחשמה יִנש >>

 ן" תש .קחשמ לב תוושהל ןתינ + ךתוש

 ןח ילסה סיליו סור ע .םינקחשה
 דמצמ דָקא לכל

2% 

 | ש םגאוהש חוושמ ליחתנ 6 0 0
 קחשמל הווושנ יןהא,תא | לש רומו% שותב /ןחינש ,הנולטס א

 ו ,הנורחַו וםנ ד 2 תאו ,ןושארה

 רַתְויָב 'תולו תהמ | יףחאכ הדמ 2 תא הסיב ]אחז אר
 וז א ל
 ₪ .םייניצר

 ] רתוי תונטק-תורבח .לע\הטלתשה ,
 קו ו הפורואב הל ידעלב/ןויכיז הלביקו
 גץ לש לגדה ו ץ" ה

 ל 'ִהָתְנק ,א וא ייל .תחתפמו |
 -הצפושו ,3וכ ה: + מ ו לש עונמה

 צב במול ,ןתינ .שדחה < עמה רובע טעמ 70 0--
 ש מלול

 "מ תיבב ומצע תא שיגרי כשא" ןקחש לכ

 חינהל% ;םיילענה תא דירוהל ומצעל השרי וליפאו
 ףסונ ף ה הנכמ ו 4 תחנב ו תא

 9 וצל ?סהב = ןתינש

 .רגובמ רתוי טעמ דעי להקל

 ןינש .ביבס תבבוס הליִלעה
 תא | וונוכהז--טוָסְגו ,םישפיט

 תוצרא ברעמ לט םיירפכה םיבשותה , "ה

 םירוצי דחא .ריהב םויבש ,(ונימי " תירבו

 םיסנכנ ,הטקשה םתרייע לש םיטלתשמ ללחהמ

 הזיא םהל םישועו ,םייתימאה םיבשותה לש םפוגל

 תריזח תא םיבנוג ,לכה לעמו ,חומב טומ רשק

 יתלב ןבומכ אוה הזכ רבד .יסב ,םהלש דמחמה

.]1 "| . 
 7 ו

 , 0 ' ,לכי'םדוק 99

 ו םצעב אוה =
 "טעמכ .לבודמו :תניה ,עורפה .ברעמב שחרתמה 1 +7

 ;ךכ ,קחשמ ןונגס ּותואבו ידמימ-תלת עונמ ּותואב
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 תעבש םתמועלש ,םתמקנ תא םוקנל םיאצוי םיחאה הרהמ דעו ,חלסנ

 םירוי ןאכ םג ,םו/א[:-ב ומכ .םידמגה תעבש ומכ םיארנ םיאלפומה

 יביסנטיא ןשקאב אלמ אא ךכמ האצותכ .םיבשוח ךכ רחאו םיצצופמו

 תאטבתמ עורפה ברעמה תריווא רשאכ ,יפיסיסימ לובג דעו ןאכמ

 תונונגסו םיאטבמבו ,0 א לש וז לע הלעתמש תרדהנ הקיפארגב

 תנמ-לעש אוה דיחיה ןורסיחה .תויומדה לש םייטנתואה רובידה

 םויטנפ בשחמב שמתשהל םיבייח ,תילמיסקמה הקיפארגהמ תונהל

 הטילשה .םויה ץופנ ךכ"לכ אל ןיידעש ,ימינפ ןורכיז הגמ 32 םע 0

 לבא ,ףועלו לולצל ןתינ ןאכ םג רשאכ ,םוזא= לש וזל ההז המצע

 -ב תפלחומ הטרבה ,הריבו יקסיווב םיפלחתמ םידיאורטסה

 םיריזח ,תולוגנרת תבוטל התיבה וכלה תוינפשחהו ,6

 "גיבל םתוא ךופהיש ינבצע טימניד לקמ תושרוד שממש ,תועופ תורפו

 וליפאו ךירצש ומכ הדובעה תא השוע אא ,לכה ךס .םיירהצה לש קמ

 "ךפוה. ואמא אטאשא] :דחא טפשמב ותוא םכסל ןתינ .ךכמ רתוי

 | 8 בוט :ןויצ .ךרדב תיניצר םינפ תחיתמ רבועו ,קול יקאלל
 - ב4

 ןיבמ ₪ אוהב ורינ ה .תיסחי) שיגרהו יניצרה ,הנול
 אלַש ₪ לש שדחה ןוָברעמה -- 061. ו ,םןינשה

 היק אוהש ינפמ ,וכ מא :08608לש עונמה תא תונקָל ףכירצ הייה <
 .הזל .ןוופתמ .תמאב .יגא  ,ןוברעמ רמוא ינאשכ  .הל! ךייש  רבכ
 > = = | |-₪ הז המ -= ==הַמשו ,תוירי-קחשמ-םתסמ רתוּג ּהבּרה.רוציל התסינ 1/0
 | -?םירייוצמה -רבעמה לעטקו ,תחתפתמה הלילעה לע דואמ קזח שד
 | 1 אהב" ל איל ואי'גרס ןיב בוליש םירצויה ,בלשל בלש ןיב םימישרמה |

 רכוסל יטגפס ןיבו ,סטנוהקופל דווטסיא טנילק ןיב ,ינסוד -.= הקר ד ד לע

 ,םדוקה קחשמה תמועל רתוי טעמ תיניצר ןאכ .הלילעה '/הפוצמכ

 שרפש ,ןויסינ ברו קיתו ףירש לש ורופיס תא תללוגמו
 ותחפשמלו ול המח תיב תזוחא תמקה תבוטל ודיקפתמ

 לכמ קחרהו ,םינאדניאהו םיאובואקה לכמ קחרה ,תבהואה |;

 םדא ןיא ,המ ןמז ךשמב .םירעוכמהו םיעְרה ,םיבוטה

 םויב ...ש דע .וקיסקמ לובגל ןופצמ ונממ טקשו רשואממ 4

 יריכש לש אבצב ףקומ ,עשד לשרמ ול חיגמ ,דָחא ריי
 הקשח ושפנש ,הריבמ םירוכישו- םירגיסמ םיחירסמ :בְהַח
 דיגהל ולכותש ינפלו ,רבעשל ףירשה 0 המדאה כ

 רודכמ התומ תא האצמש ,הנטק הד
 ץמצמ אל וליפאש ,לשרמה לש וחדקאמ 1

 רתוי וליפא דדוב אוהשכ .קדהה לע
 ,ףייעה וחומב תרבוע תחא .ָהלא קר

 הבור תא ןעוט אוה. .ָהמִקְא"ףיִרשה / לבלובמהו אוכה

 ןעל רהנצג-יי!5שומב ךשומ ,ףכְנאָּפ ל? ספטמ ,ולש דיצה
 .םיללמואה וייח לש רתויפ-לודגה ברקה

= 

 | הנושבו ,0ז:"ל המודב

 -ב  הרטמה | ,אאדמ

 םדוק איה 0ז[\\\5
 :תוריל ךכ רחאו בושחל

 יתואיצמ רתוי טעמו ,תיסחי קפואמ ןאכ ןשקאה

 תוחומו תופוג יקלח ןאכ ןיא .םדוקה קחשמהמ

 ךירצ .םירטילב ןאכ דדמנ אל םדה םגו ,םיצרפשומ

 ץע לכ ירוחאמ הסחמ סופתלו ,הירי לכ ינפל ןווכל
 דחא .תועמשמ שי רודכ לכל ,בשוחמ לכה .המוחו

 תרוצ איה 0111 .ג\\5-ב רתויב םיטלובה םיטנמלאהמ

 רחאל ,שדחמ קשנה ילכ תא ןועטל שי הבש ,המיחלה

 םהבש םירחא םיקחשמ תמועל ,תרמגנ תינסחמהש

 מא רבכש ומכ .יטמוטוא ןפואב תישענ הניעטה

 5 , הָהיפאְגה .תואיצמ לע אוה ןאכ שגדה
 .תובוגת בורמְו תולגתסהל השק טעמ הָטיְלַשה קרו ,רתוי דוע

 ?לייח ,דיצ |הבורל הכפה רואה ברח :םכסמ .טפשמ .'תוָיְתואיצמ"
 ן.ןמזה םע חבתשה רייאמהו ,תוצונ ומשו םיעבוכ ופילחה הירפמיאה- -

 / | = .הואמ בוט :ןויצ .הגרדב הלועו הברעמ דרוי כה
| \ 3 - 

 -- 26 "ולת הז ,ןפבו ?בוט רתוי קֶתשָמ הזיא :העירכמה הלאטל .ןישכעו
 1. < לש חסאכה תא םתבהא ,םיפידעמ םתא קחשמ נט זיא ןבומכ
 "ןא|  ,לע וכל ?0'לש חתמה תא םֶתְבהא .א לע וכל ?00א/(ון[כטאז

 21 ! אא ,תשרו .םדומ יקחשמב רבודמ רשאכ ,תאז תוֶרמל 5
 .| טוס/הזיא תא 0 -- ךורצ ':סוסיה .אלל הפוקה .לכ ְתַא .תקול
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 לש" ] .

 וסני רשא םינייקח ,דיימו ,ועיפוי בורל - בוט והשמ השוע רבכ והשימ ם%
 איה תובר ינימ תחא המגוד .דבלב םייטמסוק םייוניש םע ,רבדה ותוא תא רצייל

 ומכ ,וצצ ,חילצמ אוה יכ רורב היהש רחאל דיימ טעמכ .0.86 ₪66 .\61 קחשמה

 ותוא קוידב םיקחושמו םיעמשנ ,םיארנה םיקחשמ תורשע ,םשגה רחא תוירטפ

 היה - תאז לכב לבא ,תרחא הקיפארגה ,הנוש טעמ היה רופיסה ילוא .רבדה

 .686 ןונגסב םיקחשמ תושעל וטילחה םיקחשמה תורבחבש דיימ תוארל רשפא

 יקחשמ (!) האממ תוחפ אל יאקירמאה קושל ואצי הבורקה הנשב

 יקחשמ ינקחש לש גנלסב םיארקנ הלא םייוקיח .הלאכ הלועפ /היגטרטסא

 וניבת אלש .ירוקמה קחשמה לש םייטנג םילופכש ןיעמ - " 6|!סחטג" בשחמה

 .הנשמ הז ןיא לבא ,רוקמה לע םתוכיאב ולעי "6!טווטא"ה םיתעל - ןוכנ אל יתוא

 ,םייוסמ גוסמ בשחמ קחשמ תונקל הרטמב םיבשחמה תונח לא ןקחש שגינ םא

 .םיינשה ןיב עודיהו ירוקמה תא שוכרל ףידעיש חינהל ריבס

- " 

' 

 (-טותותהמ6 6 ("טמשווז קחשמה אוה רוקמה הזה הרקמב - "ר-צמ שמ שששמפ 3 הקממהמממ|\

 . אאאם אוה ,יוקיחה ,"(וסחש"הו וא גזסזהא וצרת םא וא .] "81-19 ע"ש
 תוקלחנ אאאש"ל סחייתהב םלועב םינקחשה תובוגת 1 (- ןיוצמ

 "וטואט" דוע לכה ךסב והז יכ םינעוטש הלאכ שי .םיינשל [ - = מ ב
 יכ םינעוט םינקחש לש הלודג יד הצובק לבא ,666 לש 6 בוט

 6 ינוניב

07 

 -ו 811780 לש תיטולוסבאה הטילשה תא רערעל חילציש קחשמה אב הנה

 .הלועפ / היגטרטסאה יקחשמ םוחתב \\ 500
 רודכב שחרתמ ,(6זג% . או!]| א 6%וזסצ לש תוביתה ישאר) אא אס קתשמה

 תיניערג האוש רחאל לש תואיצמ רייצמ קחשמה .2140 איה הנשה ,ץראה
 םייניערג םיליט רטממ האצותכ ופסנ ץראה רודכ יבשותמ שילש ינש הב ,המויא

 ישפוח תוצצורתמה קנע תויצטומ ורצי תורזומ תויטנג תועפות .עודי אל רוקממ

 שקבתמ אוהשכ ןקחשה הנומתל סנכנ ןאכ .םיבאשמ רסוחו בערמ הכומ םלועב
 אל יכה ךרדב אל םא תוברת תונבל םיליחתמ ךיאו .שדחמ תוברתה תא תונבל

 םיבולישו ,בכר ילכ ,שונא ינבמ יונבה אבצ םיקהל ןקחשה לע ?רשפאש תיתוברת

 .קנע תויצטומ לש ןבג לע תובכרומה המחלמ תונוכמ לש םינוש

 תומישמו (השיש דע) םירחא םייח םינקחש םע תודדומתה רשפאמ קחשמה

 .דיחי קחשמב עצבל ןקחשה לעש תובר
 םילכ לש רתוי לודג רפסמ תלעפהו תזזה רשפאמ אוה קחשמה ירצוי תנעטל

 םיריכמ ונלוכ ירה .רדהנ הזש ,םויה דע אציש רחא קחשמ לכ רשאמ תחא תבב

 רוציל ןתינ םהב ,(עיגמה דובכה לכ םע) ₪66 .\!שוז"ב םיזיגרמה םיעגרה תא

 וא טאמ קחשמה המישמל םתוא םיחלושש עגרב ךא ,םיקנט לש לודג רפסמ

 .תורקל אל טעמכ רומא הז אא א"ב .עגרל רצוע וליפא

 רתוי הבוט הז קחשמב (תיתוכאלמ היצנגילטניא) .ג[-הש רמול ןתינ ללכב

 ומכ ,םינוש קחשמ ילכ היגטרטסאה יקחשמ בורב .רנא'זב םירחא םיקחשממ
 וא לייח אא\אס-ב .קחשמה לכ ךרואל םיטושפ םילייח וראשי ,םיטושפ םילייח

 ,ןכ ומכ .רפתשיו ןויסינ רובצי ,דמלי ,תוברקב ףתתשי רשא ,רחא קחשמ ילכ לכ

 םהל ןיאשכ "םילבהא" ומכ ומחליו וכישמי אל םילייח ,קחשמה ירצוי תנעטל

 לעמ תונבל ןתינ .תגסל ועדיו ,"חוטב דספה" לש בצמ והזי םילייח .חצנל יוכיס

 תויצטומ ,הרימש ילדגמ ,םינעונפוא ,םילייח :םהניב םילכ לש םיגוס םישימחל

 לש םייעבטה םיבאשמה תא ישפוח ןפואב זבזבל ןבומכו ,םינוש םינבמ ,תורזומ

 .םתוא הרכיו ,באשי ,רוצקי ץקקחשהש ךכב םלועה

 ומכ עוציבה ,רנא'זב םילבוקמה םינוירטירקב דמוע אא;אס תיפארג הניחבמ

 .הבר תויעוצקמ לע םידיעמ רומיגה

 רופיס .תויטסילאיר תוחפו תועצעוצמ תצק תוארנ תויומדהש לבח ךא

 תורייוצמה תויומדה .םיישקו בער ,לבס דומל ,לפא םלוע ראתמ עקרה

 .ךכב תוכמות אל ,םיזילע םיעבצב

 תגספ לע ברקב \\ גושו תא וא ₪66 ,ג6ח תא חצנמ שממ אל אאאמס
 אוהש תוחלצומה תויצקנופה ףא לע ,תימלועה הלועפ /היגטרטסאה יקחשמ

 והשמ םכל אבו ,הלועפ/היגטרטסא יקחשמ םיבהוא םתא םא לבא .גיצמ

 ₪ .הלעמו ריבס טלחהבו שדח והשמ ,םכל הנה זא - שדח

 ומכ תצק תוארנ תויומדה ךא ,םידמחנ דמימ תלת ינוטרס .70 - הקיפארג

 .עוצעצ ילייח

 .טרדנטסב דמוע .80 - לילצ

 .ןקחשה םג ,רפתשמו דמול בשחמה .חונ ידו ריבס קשממ .90 - תויקחשמ

 םירגתא ,רקחמ לש תועש תוחטבומ ,רנא'זה יבהואל 80 - ם"יח ךרוא

 הו .המיחלו
 | = יקיר - | - |

 60 65 חוסה |
 חזזןכ:/[\גרשרא .טסזאצ .תשו/ה\טסהה/

 ו% ה |

 םג ,בשחמה יקחשמו ינוידבה עדמה יבהוא ,ונבור ומכ קוידב

 טרסה תא ואר הארנכ ואר "סטרא קינורטקלא" תרבח ישנא

 איצוהל םילוכי םה ,םעה יטושפ ,ונילא דוגינב ."טייג ראטס"

 שחרתמה ,כ00%1 יומד קחשמ תריצי לע ףסכ לש דבכנ םוכס

 שרדנ 56848₪-קחשמב .טרסה לש וזל המודה הרואפתב

 םילא ןונגסב תובצועמה תוינדיתע תויומד ליעפהל ןקחשה

 תויצפואה תומכ .הלשמ תולוכיו תונוכת תומד לכל .םיירצמ

 תורשע .דואמ תובר ןקחשה תריחבל תודמועה תויתמחלמה

 ,סנוויכו םינגמ יגוס לע תינקדקד הטילש ,תונוש קשנ תוכרעמ

 .(דועו) דועו תופרוטמ תויווזמ תוליעפב הייפצ תויורשפא

 ירצמ ןונגסב ינדיתע טובור לש רוטלומיס טעמכ אוה הז קחשמ

 קחשמה לש חיתפה ןוטרס .ותלוכיו ותלוכרמ לכ לע ,קיתע

 ,תינוכית םי/תינורטקלאה הקיזומה ןכ ומכ ,דואמ םישרמ

 הדובע .קחשמה לש ובחורלו וכרואל עבק ךרד הל תנגנתמה

 ןיבהל ןתינ טלחהב .ינופואירטסה םוחתב םג התשענ הבוט

 רשאכ .ירי תולוק חווצ ןימי לוקמר רשאכ ,ךנימימ עיגמ ביריהש

 םידעצ תולוק םיעמשנ ,והשלכ ןוויכל תומדה תא םדקמ ןקחשה

 תרבחש השוחת הנשי .םייתסמ הז ןאכ לבא .דחוימב םיענכשמ

 128 א\וזה ימימ דוע בוטל הרוכזה ,"סטרא קינורטקלא"

 אל םהב ,םייפארגו םיילוק םיטקפא ןויכראהמ התלעה ,םיזילעה

 ןתינש היגרנאה יליט .קחשמב םתוא הבלישו ,םינש השמתשה

 ירי ומכ םיתעל םיארנ ,תומדה תזחוא םתוא םיחתותהמ חולשל

 לש םינושה " 565 1אצ גסשא5""ה יקחשמב רזיילה יחתות

 וליאכ םיילוקה םיטקפאה ,ןכ ומכ .םינומשה תונש תליחת

 ןכא םא חוטב יתייה אל עגרל .שממ הפוקתה התואמ וחקלנ

 והמ תוארל ,תרבוחנו הפיטעב יתצצה .שדח קחשמב רבודמ

 ,םיקחשמ הב הפוקתבש ןכתי אל ירה .קחשמה קפוה וב ךיראתה

 אצי ,בוט ךכ לכ םיעמשנ ,ביצקת תולד תורבח לש הלא וליפא

 תקפה ךיראת תא .םיחולד ךכ לכ םיטקפאה וב קחשמ קושל

 יכ ,הנורחאל קפוה קחשמהש חינהל ןתינ .יתאצמ אל קחשמה
 העקשה התשענ ,יריה תייצמינאו םיילוקה םיטקפאה תמועל

 דעוצ וב םוקמה תא תוביכרמה תורוטסקטב תלטובמ אל

 | ילכ תמישר ןונכתב םג הבר הדובע העקשוה יכ הארנ .ןקחשה

 .חטשב תואצמתההו הנגהה ,קשנה

 אקווד אוה ,ןיינעמ רגתא תווהל יושע קחשמה וב םוחת

 | םייח םינקחש רשאכ ,םיפתתשמה יבר םיקחשמה םוחת

 | קשנ [ ,תומד ול רחוב דחא לכ .הז לומ הז םידדומתמ

 דאמ בוט

 בוט

 ינוניב

 ער

 ,תשרב קחשמל היצפוא רשפאמ קחשמה .המחול תייגטרטסאו

 תשר תנקתומ וב דרשמב םמעשמ םוי ףוס ךופהל לוכיש המ

 .תיתימא היווחל ,םיבשחמ

 תוירטמואיג תורוצמ יונב אוהש ףא לע ,םוקמה לש בוציעה

 דמימ תלתה יטרס .ןימא בחרמ לש הריווא תתל חילצמ ,תוטושפ

 רדהנ םיארנ ,קחשמה לש םייביטקארטניא אלה םיעטקב

 םירוטמינא תווצש ןכתייש הנקסמל ליבומש המ ,דובכ םיררועמו

 הקיפארגה תא רחא תווצו ,דמימ תלתה ינוטרס תא ןיכה דחא

 ללכ וחרט אל וללה םיתווצה ינשו ,םייביטקארטניאה םיעטקל

 המ לואשל ידכ ךכ םתס וליפא ,תונכתה תווצ םע רשק רוציל

 לש ףסוא ומכ הארנ קחשמו רחאמ ,היה הז הארנכ ךכ .עמשנ

 .יתימא ןשקא לש השוחתה םג יל הרסח .תומלשהו םיאלט

 תומד .הרק אל רבד םושו המ ןמז יתבבותסה קחשמה תליחתב

 ,ףוס ףוס עיפוהל הביל בוטב הטילחהש ,בירי טובור לש תחא

 הדמע טושפ תומדה .תניינעמ הלועפ לכ עצבל ןוכנל האצמ אל

 יל תפכא אל םצעבש הנקסמל יתעגה עתפל ,זאו .התריו ,םש

 ינא התוא תומדהש יל תפכא אל ,ילע הרוי הביריה תומדהש

 ללכב הז ילואו .לסוחת ,רזו קחורמ ילאוטריו םלועב ,קחשמ

 אלש רבד ,רפס אורקלו בשחמה תא רוגסל רתויב םיאתמה ןמזה

 ₪ ...בר הכ ןמז יתישע

 .תבזכאמ עגרלו המיהדמ עגרל .75 - הקיפארג

 .עקר תקיזומ לש יפוי .80 - לילצ

 !?הפ לעב דומלל ךירצ םישקמ המכ .55 - תויקחשמ

 ףוס ירחא תוקד 10 ןיינעמ תויהל קיספמ .50 - םייח ךרוא

 .חיתפה ןוטרס
 ירשו
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 התוא תוועמל רועפא יאש רמוא אל הז .םינש 85 ינפל העבט קינאטיטה
 ת%מועל .תיגרטה העיבטהמ התוא ליצהלו טיועל התוא חולשל ,םיהמ
 ...תינע עבטת איהש יוכיט םג םייק ,תאז

 ו5"ב יטנלטאה סונייקואה לש םיאופקה םימב העקש קינאטיט
 .םיעסונ 1503 הנופיס לעשכ ,1912 לירפאל

 ,םיהולא די הזב ואר םיבר .הדגאל התייה קינאטיטה לש התעיקש
 ומצעב םיהולא וליפא"ש רמא ,תימס .ג .א ןטפק ,לבוחה ברש םושמ
 ."וזה הניפסה תא עיבטהל לכוי אל

 ויה אל עודמו ,רהמ ךכ לכ העקש הניפסה עודמ םיהות ןיידע םיבר

 ןוחרקב ןיחבה אל הניפסה תווצ ךיאו הנופיס לע הלצה תוריס קיפסמ

 .ינלטקה

 קינאטיטה ןופיס לע ויהש םישנאה לש םתרובג תא םירכוז םיבר

 רזוחו ,הלצהה תריסל דליו השיא הוולמ תימס ןטפק תא םירכוז -

 ןגנל הכישממ תרומזתה תא םירכוז ,ותניפס םע תומל ידכ רשגל

 ישארה םלואל םירזוחו םהידליו םהיתושנמ םידרפנ םירבג םירכוזו

 .דובכב תומל

 .קחשמה ליחתמ וז לרוג תכומ הניפס לש הנופיס לעו
 תא ופפאש המרדהו הֶריּואהמ טעמ סופתל וסינ סקילפ רבייס

 ןיינעמ קחשמ ורצי :טלחתב ךא ,ירמגל וחילצה אל םָה .קינָאטטה

 .בטיה יושעו

 ,הילגנאב הנטק הרידב ךמצע תא אצומ התא קחשמה תליִחתב = |
 ראודה תא ארוק ,הרידב בבותסמ התא .ץילבה תליחת לש הפוקתב

 דחוימה תורשהמ "ררחוש"ש יטירב ןכוסכ ךרבע ךל הלגתמ ךכו ךלש

 .קינאטיטה ןופיס לע ונולשכ ללגב

 םלועה תמחלמ ינפלש םינשב ינמרג לגרמ תובקעב תחלשנ התא
 הנושארה םלועת תמחלמל קר אל תמרג ,זמרנש ומכ ,התאו הנושארה

 בר םדא) היינשח םלועה תמחלמ - תיחכונה המחלמל םג אלא

 .(!םילעפ

 תינמרג הצצפ תצצופתמ םיבתכמבו תויולגב ןנובתמ התאש העשב

 הרזחב והשכיא ףעומ!תתאג ,ךתיב דיל (?רכוז ,המחלמל תמרג התא)

 תאצוי איהש העשב קינאָטיטה ןופיס לע ךלש אתל הרזחב ,ןמזב
 .למנהמ

 , .ךתמישמ תֶא םילשהל ףסונ יוכיס ךל ןתינ יכ הארנ

 אוה רבכעהו םיילגרה םה םיצחה - טושפ יד אוה קחשמב טווינה

 .ההובג היצולוזרבו 5/0.ג-ב גצומ ומצע קחשמה .םיידיה

 דחא לכ םע רבדל ,הניפסב םוקמ לכל טעמכ תכלל לוכי התא
 .םהילע השקה ידי לע םיצפחב שמתשהלו

 .תימאנידו תיטסילאיר דואמ איה קינאטיטב הביבסה

 התא - הניפסה תא רתוי בוט ןיבהל ךל תרזוע תאזה העקשהה לכ

 םישנא תוארלו ןופיסה לע בבותסהל ,הניסרחה ילכב ןנובתהל לוכי

 .םיכלוהו םיאב

 ןאכו .ןכ טסווקה - קחשמה לש ותרטמ אל איה הניפסה רקח לבא

 .םימדוק םיקחשמב םהל ויהש תויעב ןתוא תא סקילפ רבייסל שי
 סקילפ רַבייס .תוילָטיגיד ברג תובוב םצעב םה קחשמב "םישנא"ה

 ידכ םייתימא םינקחש לש תוממוד תונומת לש ףצרב םישמתשמ

 .הדירחמ האצותה .םייתפש תועונתו םינפ תועבה רוציל

 עגרל) תונועמ הוועש תובוב ומכ םיארנ ךילא םירבדמש םישנאה 4

 .(ןיבי םייח תא םש יתיהיזש יתבשח

 הטישהמ רתוי תובוט תואצות תתל הרומא תכרעמה ,תינורקע

 עדרפצה טימרק ומכ תוארנ תויומדה לכ רבד לש ופוסב לבא ,הליגרה

 .(םילותיחה לַלוָּכ) ןליא רב בוחרב תבש לויט ירחא

 חיש וד לע ססובמ קחשמהמ לודג קלחש ינפמ הלודג היעב תאז

 .תויומדה םע (דואמ) ךורא

 ,םיזמר תונתונ ןלוכו ,רבדל ךירצ ןתיא תויומד םירשעמ הלעמל שי

 תוסינכמ וא המישמב ךל תורזוע

 הנשמ תולילע ינימ לכל ךתוא

 2: ץורעמ תולבונלטמ תוחוקלש

 .(תומוסרפל רובענו)

 | םיצפח םג :שי תַווָמדהְמ ץוח
 .ךרדה ךשמהב ךל ורזעיש ,קחשמב

  ?םוותרוסמ םיטסּווק, בהואש ימ
 קיפסמ תפ ןיא טלתתבש חכווי
 ךלש יאלמה לוהינ קשמִמו ,םיצפח

 ,ךל שי רבכש טעמה ,'תא ךפוה

 .שומישל 'חונ אלו לברוסמל

 הניפסב בבותסהל רומגתש רחאל

 - תמאה עגרל עיגת םלוכ םע רבדלו

 .ןוחרקב תעגופ קינאטיטה וב עגרה

 ץורמב ךמצע תא אצמת הז עגרמ

 רפסמ עצבל הרטמַב ןועשה דוגנ

 וא ,תעקוש הניפסהש ינפל םירבד

 .לשכית ךתמישמש

 ינא .לכסתמ דואמ הזה עטקה

 ןיא םהבש םיטסווק ףידעמ תישיא

 וא) םהב תומל רשפא יאו ןמז תלבגה

 .(לשכיהל

 אלו ןכ ?בוט קחשמה םאה
 [ ,תניינעמ הלילע שיש ינפמ - ןכ

 | הברהו המיהדמו הרישע הקיפארג

 4 .תושעלו תוארל

 גולאיד ידמ רתוי שיש ינפמ - אל

 םע להנתמ אוהש ינפמו תויומדה םע

 00 םייח ,עדרפצה טימרק ,ץנב ,קירא

 . ₪ .םהירבחו ןיבי
 16. יפא
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 - שועחל הממ ןיא'
 "...ועארב שוטושוט |

 ומצע לע דיעמש המ הז =
 ,אל אוה עונצ .שוטשוט
 תועינצ תאז המ לבא
 מ ו ו ץ =

 וגוה ומכ םידומצ
 נוקב יויו ץ ו וצב
 םא םג] םיחכוותמ אל
 דואמה החסונה תאז
 ףאו .ןוגוה לש ההוזמ
 יור | ו "קץ! קץ! רץ!
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 יבגנה לאכימו רהוז-רב לעי תומשה

 םשה ילוא ?םירכומ םכל םילצלצמ

 רתוי םיאיקבה ?רתוי רכומ שוט"שוט :

 .בויחב הז בלשב ונע רבכ חטב ,םיארוקה ןיבמ
 -רחאו ,שייבתיש לכ םדוק ,רכוז אל ןיידעש ימו

 היזיוולטה תינכותב רבודמ יכ וינפל םושריש ךכ

 .תבש םוי ידמ תרדושמה ,ינשה ץורעה לש

 ."שוט-שוט" - רקובב

 םש .לע תינכותל קנעוה שוט-שוט םשה
 יקחשמ תרבח ץראב הרציש רייוצמ רוביג
 .הקפתסה אל הרבחה ."תבשחמ" - םיבשחמה

 | - דע תפונמ הלש וגאהש ,הביבחה תומדב
 מו לוזב הנממ אצוי התאש וא ,םיימשהמ =

 לאוש ןקחשה ?והזו .יפסכ סונוב ךכ לע
 קחשמה תריציב תושעל הלידגהו ,םיימשל

 דצה אוה םיקחשמ רוציי ירה יכ ,שוט-שוט

 יתרת .ומצע דעב רבדמ קחשמהו ,הלש קזחה

 .עמשמ

 ו שי

 ו

 גן ן ייטס יש
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 < םישגופ ונחנאש הנושארה םעפה אל וז
 הלש תנווגמה הריירקה תא הליחתהש תומדב

 = םג לייח התשע ךכ"רחאו ,היזיוולטה עקרמ לע
 םידקתה .בשחמ קחשמכ רוטילקת לע הבורצכ

 - ידנלוהה ונדידיל ךייש הזה החלצהה רופיסל
 תינויזיוולט תומדכ אוה םג ליחתהש ,וגוה
 לש םנחלוש לע תחנו תיאפוריא הרבח הרציש
 היה ןתינ הבמב לש תוליבחב .6 ץורע יקיפמ

 = -אוה םג ךפהש ,ביבח קונית לש תומד אוצמל

 קלוחמה בשחמ קחשמב יזכרמה אשונל
 לש דלוקושהמ הרפה םג ךכ .תולודג תוזיראב
 םינוטילקת לע תורוטלח השוע תילע
 חיכוהל שוט-שוט לש ורות וישכע .םיבשחוממ

 תואלמ רפש תורימא תועצמאבו ,רוביגה אוהש

 ,"רוביגה אוה ינא 5 חס וווסזש" :ןוגכ םיזורחב

 .הנוכנה ךרדב טלחהב אוהש השגרהה תלבקתמ

 | ...והשמ יל ריכזמ הז

 ,םיבר םיכסמ לעב קילדמ קחשמל יתיכיח
 ומכ ,רומוה הברהו הבוט הקיפאוג םע

 ןוויכ ,עפשב יתלביק רומוהה תא .היזיוולטב
 החידב שוט"שוט רפסמ תוינש רפסמ לכבש
 שוטשוט ,שושחל המ ןיא" :ומכ תרחא
 .בצקב הזז ,הלועמ הקיפארגה םג ."...שארב

 - .לכ ,לבא .ידימ רתוי המצע לע תרזוח אלו ריהמ
 !וגוה לש קחשמל דואמ המוד הזה קחשמה

 תא קיתעהל קחשמה יבצעמ ורחב וליאכ הארנ
 .םע השודנ התשענ רבכש ,וגוה לש החלצהה

 תפסות איה ףוסב הלבקתהש האצותהו ,ןמזה

 .לבחו .הנוש תומד םע ,םיכסמ

 ושוטב םיבלשה ,וגוה לש קחשמל המודב

 העש יצח רחאלש ךכ ,םויסל םילקו םירצק

 על הרושה ןמ עצוממ ןקחש םייסמ קחשמ

 נע תא לאוש אוהשכ הפ רועפ רתונו ,םהב

 ונמה בלשב ,לשמל ."?וישכע המ ,יק.וא"

 תוחתפמ ףוסאל ןצחשה ונרוביג ךירצ
 ונמב המידק ץר ודועב ,םירעשב רובעל

 אל חרוט אוה ךרדב .תויופעתסה הב ןיאש
 שו הדימבש םינשוימ בהז ילספ םג
 יח הז דחשל) .םתוא דחשל לכוי ,תוצלפמב

 נמ התא הרהנמה תמישמ ףוסב .(!?אל וא =

 ךילע לופית םאה עבקי בשחמהש

 | דחא םייתסמ הז בלשב !והז !ןכ ?ומצע

 שה .ןוטילקתה לעש םיקחשמה תשולש

 .גלשהו שיבכה יבלש םה םיאבה |
 ילקתה תסנכה םע ,קחשמה תליחתב |

 !מ קחשל ןיינועמ אוה םאה ןקחשה לאשנ
 יוולט רישכמ לש רויצ יבג-לע ןטק ןולחב

 !ל .ךסמה לכ לע הגוצתה תסירפ לבקל וא
 ו קחשמהו 133 םויטנפ (קר) יתיבב שי

 ורונ הליחזב םלש ךסמ לע דבוע 95 תונולח
 וזמ תוריהמה ןטקה ךסמה תורשפאב קר
 פהל לק ונרוביג תא .היזיוולטבש וז תא
 כ תבורקתמשכו ,לאמשלו ןימיל ץפקל ךירצ

 גל קנזל םג תורשפא שי ,םינפלמ תישממ |
 קמ השולש ידי לע לעפומ קחשמה לכש ךכ
 .דבלב

 םיניינעמה םינותנב רכזיהל בהואש ימ
 ימ לש המיהדמה תומימתב וא רהוזירב לעי
 ותהמ תרוכזת קחשמה ךלהמב לבקי ,יבגנה
 שוט לש וירבדל הנזאה ידכ ךות ,הבוהאה
 ר" :וא ."לעיל םיחרפ תונקל יתיצר" :ומצע

 גה בלשב ."לאכימל םירבכע לער תונקל
 רוד  תוינוכממ שוטשוט קמחתמ
 גש ףסוא ודועב ,תוינעבוט תוילולשמו
 ?עתהב ,גלשה בלשבו ...(ירוקמ המכ) ףסכ |
 5 טקלל שוטשוט חילצמ ,גלשה ישנאמ =

 מע תומוהת לעמ הציפק ידכ ךות ,םימולהי
 = .תסיבכ ילבחל תחתמ תופפוכתהו

 זמ בצק .לעב | חלופ קחשמ :םוכיסל
 סו רצק םייח חרוא 0 תוירוקמ

 ₪ .ביני םלוסב 67 :יללכ ןויצ בוט

 [ ונע" ביני -- |



 (!) םיטילקת יבג.לע ומסרפ דיולפ קניפ :תואלפומה םיעבשה תונש הלא 1

 תרדס ,"ילר'צ לש תויכאלמה" .הפוריא יבחרב ועיפוהו םהלש תוריציה בטימ תא

 היה רשפאש רתויב תוירלופופה תוינכתה .תחא התייה ,ןבל רוחשב הרטשמ

 םע םייסנכמ :יעמשמ דח ןפואב ,הביתכה הנפואהו ,היזיוולטה ךסמ לע תוארל

 בשח ימ .תולבל םיאצוישכ שבלתהל ךירצ הב ךרדה וז - הצקב תבחרתמ הרזיג

 לש םישדח םיקרפ םלצל וקיספהש רחאל הנש םירשע טעמכ ,םויהש

 תונש ןונגסב בשתוממ הלועפ קחשמ בצעל טילחי והשימ ,"ץאהו יקסראטס"

 .םיעבשה

 וחכשת ,םיעבשה תונשל:ונתוא ריזחמ טלחהב הז הלועפ הגיהנ קחשמ - ןכ
 השיא לש הלוקב ןקחשה לא םירבדמש הֶלאכ ,םיילאטיגיד ,םיינרדומ םיקשמממ
 לע דומלל ידכ .יוושכעה דמימ תלתה תולוכי בטימב םיקיזבמו תבשחוממ

 ידכ ,םיגהונ םתא וב בכרה תלוכי תא רפשל ידכ ,םכלומ תודמועש תומישמה

 לע טיבהל םכילע - עוסנל שי ןוויכ הזיאלו םיאצמנ םתא םצעב ןכיה ןיבהל

 !ריינ יבג לע די בתכב תובותכה תופמו תומישר

 הגמה םיעשת האמ תא םיניקתמ וב בלשב דוע ,קחשמה תליחתב רבכ

 תרודהמ ועמושב ,עקרה רופיס לא עדוותמ ןקחשה ,חישקה קסידה לע םישורדה
 .תינוכמב וידרה רישכממ תעקובה תושדח

 העדיש הלאמ תצקמב תונוש ,קחשמה"תואיצמב םיעבשה תונשש רבתסמ
 .הירוטסיהה

 אל הרטשמה .תומוהמל םרוגה רבד ,ץראה רודכ תא דקופ קלד רבשמ

 יריכשל םוקמ הריאשמ ךכבו ,תולודגה םירעל ץוחמ קוחה לע רומשל החילצמ

 ראשה ןיב םיעצבמו ,םיבכרב םיגהונ הלא ברח יריכש .המישמה תא עצבל ברח

 .ריעל ריע ןיבש ןכוסמה רוזאה ךרד ,םינוש םינעטמ תרבעה תומישמ םג

 היצלומיס םע ,הגיהנו הלועפ בלשמה קחשמ רצייל םיבר תונויסינ ויה רבעב

 וימדוק תא ריאשמ טלחהב הז קחשמ .ליעפמ ןקחשה ותוא - בכרה תבכרה לש

 .תובר תומישמ עצבלו ךורא עסמל תאצל ןקחשה לוכי ןאכ .השמשה לע קבא םע

 וא רוחבל לוכי אוה ןכ ומכ ,(הנומש דע) םירחא םינקחש םע קחשל לוכי אוה

 קחשמב ,תרתוימ היגרנא ררחשל וליפאו ,שמתשמ אוה וב בכרה ילכ תא תונבל

 דמועה ןויערה .ךביבס זזש המ לכ לוסיח תלוז הרטמ לכ ןיא וב ימתס "חסאכ"

 (?רכוז והשימ) .\קטוט 2₪-ה תפוקתב רבכ . דחוימב ירוקמ אל קחשמה ירוחאמ
 .קוידב ןיינעּד ותואב קסעש ,(הבוטל רוכזה) .\סטוסשט| םשב קחשמ עיפוה
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 לבא ."ףיכרדב םחולה סקמ! יטרס תרדס ומכ לצלצמ ןויערה לכ ,ללכבו
 הז המ םצעבו תוירוקמה רסוח לע םיפחמ תיללכה הריוואהו ןשקאה ,תוליעפה
 ,וימדוקמ םינרל. דוגינב ,קחשמה !?םינהנ דוע לָכ ירוקמ רופיסה םע הנשמ

 .תוידאוו םיקמעב םג אלא ,םיינוריע ןיבה םישיבכה לע.קר אל העיסנ רשפאמ
 הנתינ בל תמושָת .סנכיהל לכוי םשל םג - הרייע וא הרעמ ןקחשה הארי םא

 רתוי תיטיא היהת העיסנה ,רפע ךרד לע עסונ בכרה א :םלנטק םיטרפל םג

 ...האלה ןכו ךפהתהל לולע בכרה ידאווב ,החונ תוחפו
 תכסמ תא רובעל יאדכ .רורבו חונ אוה בכרה לא ןקחשה ןיב רשקמה קשממה

 המכ ורכזוי וז קחשמ 'תייצפואב .קחשמה ירצוי םיעיצמש .הלקה םינומיאה

 ימ .ךשמהב וליעויש תובוט תוצע המכ ונתניו ,בכרה תלעפהל םיבושחה םישקמ

 עוסנלו ליחתהל דימ הצורש ימו.,בכרל םיקלח רותבלו קמעתהל:לכוי - בהואש
 .םינפב רבכ תוחתפמה -

 יא ,חיתפב םיפוצשכ .יומיבה אוה קחשמב רתויַּב םיחלצומה 'םירבדה דחא
 ןוטרסב קחשמה תא חותפל ורחב םיאמיבהו םיבצעמה תווצ .ךייחל אלש רשפא

 הוולמה הקיזומה . םיעבשח תונשמ היזיוולט תרדס לש חיתפ ומכ קוידב הארנה
 עומשל היה רשפאש םירישה ומכ קוידב תלצלצמ ,ולוכ קחשַמה תאו חיתפה תא

 קחשמ ךפוהש המ ,םה םג םייטנתוא תוקורסתהו:שובלה ,הפוקת התואב וידרב

 .דואמ דע עשעשמל הז
 .הגה ילוח םניאש ונניבמ הלאל םג קילדמ קחשמ - לכה ךס

 סיטרכ ,95 \ווחשסוו< הלעפה תכרעמ ,הלעמו 90 םויטנפ :תכרעמ תושירד

 םייונפ \1880 םומינימ ,א[816 ימינפ ןורכיז ,ע6[ וא תה םאות 5/6 ךסמ

 50אס 851":₪ לוק סיטרכ ,4 לופכ תוריהמ 6001 ןנוכ ,חישקה קסידב

 ₪ וימאותו

 תלת םיפוג רבעב רבכ ונבנ ,הבוט תילנוגילופ היצמינא .75 -

 .רתוי םיפי םיידמימ
 !דובכה לכ - לודגבו התוא וקחיש .95 - לילצ
 .העונתב בכר לש הנוכנ השוחת ,דומילל לקו חונ קשממ .90 - תויקחשמ
 ...אבה טיהלה עיגיש דע קחשלו קחשל .80 - םייח ךרוא

 | = ד - | - |

 יקחשמ תיקנע לש תיסחי השדח תב-תרבח םצעב איהש תרג]
 תוכזב רקיעב העודי ,8804 - בשחמה יקחשמ םג הנורחאלו ,היזיוולטה
 דחי ,רזומו ףרוטמ רומוה םיבלשמ ללכ-ךרדבש ,הלש םייתרגש יתלבה םיקחשמה
 .הלודגה םאה תרבח לצא םיאצומ ונייה אלש תונויערו הקיפארג תונונגס םע

 םשב ןפוד אצוי תוכמ קחשמ ,500450:[ לש הנושארה הריציה

 הכזו ,הנשכ ינפל ןרוטאסה תכרעמל רחחוש ,"דזוא₪= םואדצ םוא הפ"
 הריוואל תודות ,ףנעב םיבר םימרוגמ תואמחמו תוחובשת לש לודג רפסמל

 רוביצה תעדותל הסנכנ 55045071 ,האצותכ .קחשמה לש תידוחיהו הפוצחה
 לו ₪דא!גץ ₪א0711:85-ל המודב ,"תיתרתחמ"ו תירוקמ ,תרצוי הרבחכ

 ,95 תונולח תכרעמל רבעמה תא השע דס ,וישכע .8זאצ אדא \(ךז\ש
 ,טרפב קחשמה לש ידוחייה םעטה תא םועטל ,/67ה יבשחמ להקל םג ןתונו
 .ללכב תרצויה הרבחה לשו

 ,םעוצקמב םימחול ,(םיכלכולמ) םידמג השולש ביבס תזכרתמ הלילעה

 ךותל רשייה םילפונו ,םהלש יטרפהו םילאה דמימהמ םיפטחנ ,דחא ריהב םויבש

 םתואש ררבתמ רתוי רחואמ .הצמישל עודיה סקנורבה עבור לש רוכעה וביל
 ותדבעמב םיאולכה ,םינואג םידלי העברא לש םנוימד ירפ םצעב םה םידמג

 םידליה .םיטנג םייוסינ םהילע עצבל ןווכתמש ,ףרוטמ ןעדמ לש תידוסה
 רוזעל ידכב ,וחתיפ םהֶש םידיקפת קחשממ קלחכ םמלועו םידמגה תא ואיצמה

 ףוסהש םידליל ררבתמשכ .יבשב םהילע לפנש זעה םומעשה לע רבגתהל םהל
 ידי לע םהלש ינוימדה דמימהמ םידמגה תא ףולשל ךרד םיאצומ םה ,אבו ברק

 תא םהילע ליטהלו ,ץראה רודכל םתוא איבהל ,קפקופמ ימסוק רעש הזיא
 יקמעמב םש"יא רומאכ תאצמנש) ןעדמה לש ותדבעמל ץורפל המישמה
 .'ג ביבא-תמר ינפל ןמזב התיבה עיגהלו ,ישפוחל םתוא ררחשל ,(סקנורבה

 ידמימ רעש ותואש ררבתמ רשאכ תכבוסמ רתוי תצק תינפת לבקמ ןיינעה
 דמימהמ ,םיצוקיש ינימ ראשו םידש ,תוצלפמ לש קנע אבצ ףולשל םג קיפסה

 םישוחנ הלאו ,(ליעל םירכזומה םיירירשה םילקאשה תשולשל ףסונב) ינוימדה

 לש חיטבמה לולסמב םשו הפ םיניינעתמ םגו ,םידליה תלצה טקא תא עונמל

 .הז ךלהמל הער אל החיתפ תדוקנ הווהמ סקנורבה רשאכ ,תילבולג תוטלתשה

 קוידב תא תוצורש תורחא תוצלפמ םע םיקוסע ינאב סגאבו ןדרו'ג לקיימו תויה
 .ליחתמ חסאכהו ,הזה ןיינעב םג לפטל אלא ונידמגל רתונ אל ,רבדה ותוא

 דוע םתס והזש ימצעל יתבשח ,הנושארה םעפב קחשמה לע יתלכתסה רשאכ

 ןקחשה ובש ,(ססשפ] ם םאססאר ,םזאהו. 101 לייטס) תוכמ קחשמ
 םעפהש אלא ,האור אוהש המו ימ לכ תא גורהלו ןמזה לכ הנימי עונל ךירצ
 דע לבא .יתקדצ ןכא .סקימוק תרבוח הריכזמ הקיפארגהו ,הנוש תצק הריוואה
 המכל תודות תאזו ,ליגר תוכמ קחשמ םתסמ רתוי הברה ןאכ שיש הלגתה הרהמ
 :ןויצל תויוארה תודוקנ המכו

 תוכמ קחשמ לכש דועב :םמצע םידמגה איה קחשמה לש תרתוכה תלוג ,]
 לכל רשאכ - תויומד רגאמ ךותמ תחא תומד רוחבל ללכ ךרדב ונל ןתונ רחא
 .הנוש אוה ןאכ ןיינעה ,התיא קר קחשלו - הל תודחוימה תונוכתה תא שי תומד
 אוה דחא דמג קר רשאכ ,ינשה ירחא דחא ,ךסמה לע דחיב םיענ םידמגה תשולש
 ,רמולכ .בצמה יפל ,ול חונש יתמ םידמג ףילחהל לוכי ןקחשה ."טלוש"ה דמגה
 םע דמגה תא רחבנ ,תוריהמ רשאמ חוכ רתוי ךירצמ קחשמב והשלכ עטק םא
 בצמה םא - וא .דצב ריאשנ זירזה לובסייבה דמג תאו ,יתמצועה דיצה הבור

 תומולהמ שרוד = כ מ

 רחבנ ,תויריווא 8
 ,גנילואבה דמגב 3

 רתנל לגוסמש =
 ךילשהלו הבוגל 5
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 ןיוצמ

 דאמ בוט
 בוט

 ינוניב

 ער

 [" ןויצה תבית

 גנילואב | ירודכ
 - ףוסבלו .הלעמלמ

 שרוד בצמה םא
 ץחמ תלועפ

 בלשנ | ,תיתמצוע
 תשולש תא

 ,דחי םידמגה
 היה אלש טקאבו

 תא שייבמ
 ,םיקיוטובווה
 קורי ץלפמ לבקנ
 תוריל עדויש
 | ,ויפמ םירודכ
 | ,7.62 לש רבילקב

 | עלקמ אוה וליאכ
 | דחאו הדימב .גאמ

 : | ,עגפנ | םידמגהמ
 5 רסח לופי אוה
 י דמגהו ,ץראל הרכה

 ךכ ידי לע הלועפל ורבח תא ריזחהל לוכי אוהשכ ,הטילשה תא לבקי רותב אבה

 הדימב .םלההמ ותוא איצומו שארב הכמ ול ןתונ וא ,דחוימ סונוב ףסוא אוהש
 יתמ תעדל איה המכוחה .רמגנ קחשמה - הלועפ ללכמ םיאצוי םידמגה תשולשו
 הבוטה ךרדב םהיתונורסחו םהיתונורתי תא לצנל ךיאו ,דמג לכב שמתשהל
 .רתויב

 רוציל תנמ לעש ועדי 5804501 .תוכמ קחשמ קר אל אוה קחשמה .2
 םע ושע 511[אצ-ש המל המודב ,ןכל .ןווגמ תויהל בייח אוה ,חלצומ קחשמ
 אל םלועל תוצלפמה .ירמגל רחא םלוע אוה בלש לכ ,ת א דואסחאו או
 לש םיבלש המכ לכ רחאל ,ףסונב .ןיטולחל הנוש הקיפארגהו ,ןמצע לע תורזוח
 בלש - המגודל .ןיטולחל תונוש תורטמ לעב ,יתרגש יתלב בלש םייק ,וטנ תוכמ
 עדרפצה קחשמ לע ססובמה בלשו ,תוצלפמה דגנ לובסייב םיקחשמ םידמגה וב

 וכפהי םהש ילבמ ,וידמג םע ןאוס ריהמ שיבכ תוצחל ךירצ ןקחשה וב ,שיבכהו
 ,בלש לכ ףוסב עובקה סובה תא יתרכזה אל ןיידעו .המוד םש לעב בלח ןדעמל

 .ומצע לשמ םלוע רצויו ,םישרמ ידמימדתלת חפנ לבקמש
 םיקיחצמה בשחמה יקחשממ דחא אוה 120 ,חכוותהל המ ןיא .רומוהה .3

 אל .םינלשה יפואו תויומדה תוכזב תאזו ,םעפ יא ורצונש רתויב םיפרוטמהו
 ,הנוכשה תא סומרל ליחתמו םיילגר חימצמה תומוק בר ןיינבב רבודמ םא הנשמ

 ,רומוהה ...םייביטקארוידו םיכרצ ליטמו םינזרג ךילשמש קורי קוניתב וא
 .ןורחאה בלשה דע תורמגנ אל תויורזומהו ,ףוריטה

 םע דחיו ,האלפנ הקיפארגה .הבוגה לע אצמנ דמם ,תינכט הניחבמ .4
 אלש היווח תרצונ ,דיסא לע תויח ןג םיריכזמש םיילוקה םיטקפאהו רומוהה
 איה הדיחיה היעבה .ת 1וזואסאאו 1]א| זאמ - ןמז ןומה (יתיווחו) יתיאר
 ךסמה לע הרוקש המ לכמ האצותכו ,תודחוימ תוכמו םיקירט בורמ .הטילשה
 וזה היעבל ןורתיפה . תלברוסמו תיטיא טעמ תויהל תכפוה הטילשה ,תחא תבב

 .טושפ םירותפכ קיטסיו'גו (ץיאמ וא ,תוחפל הגמ 2) ריהמ ךסמ סיטרכ אוה

 תוזירז ךירצמה ,קיחצמו הנהמ ,בוט תוכמ קחשמ םישפחמ םתא םא ,םוכיסל

 ₪ .סירטט לע וכל ,אל םא .ךםש לע וכל - הבשחמ רשאמ רתוי םיידי

 .סקימוק תרבוחמ רשייה .955 - הק"
 .רייוצמ טרסמ רשייה .92 - לילנ

 .רופישל םידדוב םידקומ שי .88 - הטיל |
 .דמג תויהל דמחנ .0
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 ...הרמיזל רומה

 ירחא .ךכ לכ הל ךלוה אל הז לבא ,רישל םכלש דליה תא דמלל הצור סאימחנ ינח

 חורצל הז םכלש דלילו םכל אבש המ לכ ,הנקתהב לפנ תונויסינ המכ

 בושי יכ ול בטומ ,תאז עבקו רהימש ימ .ח הז יקוירק וליאו סו( רבכ הז רוביצב הריש

 בשחוממ "ןועגיש" דוע איצוי םרטב ,םיבשחמה ישמתשמ רוביצ בהוא תמאב המ קודביו

 .הזכ תלעות רסחו

 תינכותמ) רז ודוד םע רישל רצומה תא ,הנשכ ינפל ,הריכמל ואיצוה "גאב" תרבחב

 ןופורקימה תא םיצצומה שולש ליגמ םידליל הדעוי העווזה .("דמחנ רפרפ" םידליה

 קר אל .הקיסומ תניגנב הוולמה הרישב םחוכ תא םיסנמו ץצומ םוקמב ,הספוקב ףרוצמה

 רידה הנכותה תנקתהב לוברסה םג אלא ,היעב הוויה תויצרופורפה רסח רצומה ריחמ

 .ובשחמ לע רצומה תא ןיקתהל ידי-לע שקבתנש ריעצ רוחב יניעמ תורקי הניש תועש

 יתרתענ יב ריצפמ ודועבו ,(ריעצ רוחב ותוא) ןברוקה רשקתה ,םיברה ויצמאמ רחאל

 רשקב ראשיהל ילבמ רצומה תא ןיקתהל ןתינ אל !יובא ךא ,רצומה תא ןיקתהל ול עייסל

 .הז רצומ הרצייש (םשה תמולע) הרבחה םע ימוי"םוי בייחמ
 ."דיקוירק" :םשב ההז רצומ "תבשחמ" תרבח הציפמ ,המימת הנש רובעכ ,התעו

 לכמ תשקבמו תפסכנה תרמזה דיקפתב תנבצעמ טעמה סאימחנ ינח תבככמ םעפה

 יווילב תחאה :תורוצ יתשב םירישה םיטלקומ קסידה לע .הרישב הילא ףרטצהל םידליה

 הסריג איה היינשה וליאו ,הבוח"םורת ןגב ונרשש םיריש תעצבמה ,ינח לש גונעה הלוק

 יריש םע גוגחל םירומא 'א התיכב םידלי המל רורב שממ אל .תוניגנמ קר - םילימ אלל

 רצומה תא ןיקתהל תורשפא םעפה םג ןיא עודמ רורב אל רתוי דועו ,ח"מלפה ימימ תודלי

 לש הכימתה וקל ונפ ,רצומה תא םעפה הלביקש הדליה ירוה .תרציימה הרבחה תרזע אלל

 רחאל ."םיטושפ" הייריע ידבוע קר אלא בשחמ תוכרעמ יחתנמ אל םהש ןוויכ "תבשחמ"

 עיגתש הבושתל ןיתמהל םירוהה ושקבתנ ,ינופלטה ךמותה לומ העש יצחכ לש תונויסינ

 הבזכאו הנתמה לש םיימוי רחאל ךא ,הרבחה םוזית התוא החיש - רתוי תרחואמ החישב

 .ושאייתה ,הדליה דצמ הלודג

 דחא איה "הלעפה תולק" יכ וחכשש ,עצבה יפדור םיתנכתמלו ל"הצל דובכה לכ

 !רצומ חותיפב םילוקישהמ
 לבא .גאב לש תועטה לע רוזחל הרחב "תבשחמ" תרבח המל ןיינעמ תישיא יתוא

 אל ינא" ."תבשחמ" לש הכימתה וקב יל הנעש 17-ה ןבמ יתלביק אל וז הלאשל הבושת

 לכל זא ."הנממ רתוי תובוט תונכות שי" יכ עבקו רמא ",וזה הנכותה תא ריכמ קוידב

 שיש ורכזת ,דליל הנכות לע םילקש תואמ המכ םיאיצומ םתאש האבה םעפב :ןיינועמה

 ₪ ..הנממ תובוט

7 

 לש "סס5אד0ש גס/םאזשהחש5" ה תרדיסב ינשה קחשמה אוה ץססה פסח
 ה תמחלמ"מ רקוויאקס קול אוה קחשמה רוביג ,םעפה 165015 תרבח
 תריציב סאקול לש הרטמה .(סנו'ג הנאידניא בכיכ ןושארה קחשמבש) "םיבכוכ
 לעב ,טושפ ןשקא-טסווק רוציל :תינויגה יד וליפאו דואמ הטושפ התייה םיקחשמה

 תא גיפהל לוכיו ,'95 תונולח תכרעמ ךרד לעופה ,תוילמינימ הרמוח תושירד =
 תדרוה) רתוי תוכוראו תורחא תולועפב קוסע בשחמהש ןמזב רצונש םומעישה 44%

 / 6 קווסח< \צססה 60
 יוצמה ,ברה וננובאדל ,לבא .('וכו םינוש םייפארג םימושיי ,טנרטניאהמ םירמוח = 5 ה ד"

 םומעישה תומכ התוא תא קוידב רצוי צססה 5ד55!0₪-ו ,יויצרהמ דואמ קחרה אצמנ
 .עובירב התוא הלעמ וליפאו ,הנממ רתפהל וניצרש

 תכרעמל תיסאלקה הדלז יקחשמ תרדס תא ריכזמ יד ומצע קחשמה ןונגס
 קול תא טוונמו ,חטשה לש הנוילע טבמ תדוקנ לבקמ ןקחשה רשאכ ,ודנטנינה
 ,ךרדב .הדוימ תונושמו תונוש תומישמ לבקמ אוהשכ ,םינוש םיבכוכ ןיב ןופציפה
 לש השגרה םע התיבה רוזחיו ,םיער ה'רבח לש בר רחבמב םחלי ,ה202 ב רזעי אוה
 הטילשה .השבי התיפמ חפנ תוחפ שי קחשמה תלילעלש ינפמ - תיארונ הצמחה
 תשייבמ התייה אל הקיפארגהו ,םירוברבה םגא תא עצבמש ומוס םחול הריכזמ
 סאקולב םישנאה עודמ גשומ לש ץמש יל ןיא .םינומשה תונשמ הגימא בשחמ םוש
 תועורגה תורוקיבה תא ףטח ןושארה קרפהש רחאל הזכ קחשמ דוע רוציל וטילחה
 הרבחה תא ןייפאמ אל דואמש רבד ,ררחסמ ירחסמ ןולשיכ לחנו ,םלועה לכב רתויב
 לוכי יתייהש הדיחיה הקדצהה .םינמזה לכב רתויב םיבוטה םיטסווקהמ המכ הרציש
 ,פחההס\שגה= קחשמל ותוא ךופהל התייה סס5דסס הס\/םאודוחש5-ל אוצמל
 ומכ ,הזמ ץוח .דבלב םוסרפ יכרצל הרבחה לש טנרטניאה רתאמ הדרוהל ןתינש
 "| ₪ד דש 005 85 \וודח סט" :רמאנש

 |התיבה - ןיטניט
 יצאנ-ואינ לש תרופסית לעב ןונח יתפרצ רענ ותוא ,ןיטניט תא ריכמ םכמ והשימ

 אוהשכ ,ןמאנה ובלכ םע לבת יבחרב בבותסמש ,קיפ הקיבצ לש ליפא-סקסו ,ינופ םע
 | -- אש אשט 000\₪0ם ם.טופוטטהטטוסןכסןכ | ם. ,ופצצטןטסנטטקנמ| םיעשופב םחלנ
 6000 65 6060 \סט| א שם 66 שס 16,ם' ₪44 ,אל םא םגו םיריכמ

 (6 6ם 14 46 שס 666 \66 ב 66 אש טושש כ) הרבעב םיחלצומ
 טקס 65 61600 טס 66 \06א אש טס(\\ ₪66 ש66\0/ חמ יקחשמ רוביגל
 ,ןסטס הטוטו ןטטסמטס קטושוטןכ * ן(ם₪< אם 1.0* ₪666 06 רה טביטב םשייא

 בפח 06 ₪000 606046 ₪6 10010.2 ,טידובא םידלי המכ
 .ןופיטפיט ומכ תואריהל לינוא

 יל ןיא) תיטביט סנארטה תבכרב םתאנהל ועסנ ובלכו ןיטניט רשאכ ליחתה לכה
 עתפל רשאכ ,(האוג ירחא םשל וצפק םה ילוא ,טביטב ושע םה המ גשומ לש ץמש |

 המ קודבל תנמ לע תבכרהמ דרי ןיטניט .תימואתפ םימלב תקירחב הרצענ תבכרה
 ןשקאה ןאכו ,תוליבחו תודווזמ םלהב-םלעה לע קורזל וליחתה םילבסה עתפלו ,הרק
 .אל הז םשירג ןו'ג .ליחתמ

 םילבקמ םעפ ידמ רשאכ ,הלאמש םיענש םירבד לעמ ץופקלו הנימי עונל איה תירקיעה הרטמה ובש ,טושפ דייקרא קחשמב ןאכ רבודמ
 .םולכ - הזמ ץוח .הלעמל עונל םג ןתינו ,רפו'צ

 הקיזומה ,(ותדלוה םויל והשיתמ לבקמ דלי לכש) םישוט הרשע לש הליבחו העיבצ תרבוח ןיב ץחומה בולישה תא הריכזמ הקיפארגה
 הטילשהמ תועבונש ןיטניט לש תורזומה ויתועונתו ,םירמ ףותבו ןוידרוקאב ןגנל הגהנש ,הרש הרומה לש הקימתירה ירועיש תא הריכזמ
 ו₪ .םשמ ותוא איצוהל רשאמ רתוי ןוראב ותוא לוענל ץילממ ינא .ריעצה רוחבה לש תויטנמורה ויתויטנ לע ונל זומרל תוסנמ וליאכ ,העורגה

 אחלמה -

 ?אל ,קיפ הקיבצ תא רבכ יתרכזה .6 - הטילש "!םישוטה יל ורמגנ ,אמא" .20 - הקיפארג
 .הל הכחמ אל םג ינא .יל הכחמ אל טביט .0 - םייח ךרוא | "ףכ לא ףכ םיאחומ םלוכ ,םידלי וישכע" .13 -דנואס

 ' . . | = תת וז - | - |



 :פז\8 077 טי'ד +
 והשלכ ץפח ורחב .קחשמל וטש ושעו וםיטסוע"ה תא וגיצה |
 ורזחו וווצשוטמש"ל ותוא וריזחה .הפצרל ותוא וליפהו וחוטוטח"המ <

 זה ךותב םגו הפצרה לע םג עיפוי ץפתה .ילמרונ קחשמ בצמל

 םסק תגרדל עיגהלו ץפח לכ לפכשל ולכות וז הטישב .וחצטוסמ

 .דואמ ההובג =

 :תז= וזגחפ תייגורירטר םיטי'צ
 זאו ,קחשמה תא רוצעל ידכב 6% וצחל םיקחשמהמ דחא לכב

 !םתוא קיזחהל וכישמה .2 לעו ז לע וצחל

 :פזח הת 1

 .עיגפ יתלב תויהל ידכב - < ,הטמל ,הלעמל ,הנימי ושיקה

 ןשע תוצצפ ,די ינומיר 50 לבקל ידכב 6 ,הטמל ,6 ,הנימי ושיקה

 .םיקיזמ ינימ ראש לכו

 לבקל ידכב הנימי ,6 ,הטמל ,הטמל ,הלעמל ,הנימי ושיקה

 .םינוש םיקשנ

 :תזח הע 2

 ידכ םיימעפו ,םיקשנ לבקל ידכב < ,הטמל ,הלעמל ,הנימי

 .עיגפ יתלב תויהל

 לש תדבכנ תומכ לבקל ידכ < ,הטמל ,6 ,ג ,הלאמש ,6 ,הנימי

 .םינומירו םיליט

 :תזא הת 3

 .תוליספ ףוס ןיא לבקל ידכ הנימי ,6 ,הטמל ,הלעמל ,ט ,הלאמש

 ווהה ושקבתנ ,ינופלטה ךמותה לומ העש יצחכ לש תונויסינ

 רחאל ךא ,הרבחה םוזית התוא החיש - רתוי תרחואמ החישב

 .ושאייתה ,הדליה דצמ הלודג

 ו" יכ וחכשש ,עצבה יפדור םיתנכתמלו ל"הצל דובכה לכ

 !רצומ חותיפב םילוקישהמ

 :פ5ד 6 שאאתא-ר םיטי'ז
 ךלהמבו שדח קחשמ ליחתהל שי םיטי'צה תא ליעפהל ידכ

 קחשמ ליחתהל שי תעכ ,ישארה ךסמל תאצלו 8 שיקהל קחשמה

 לבקל ידכב תונחבש םישקמה חולב 5 ושיקה .סייט ותוא םע שדח

 לע ושיקה .וצרתש המכ הלועפה לע רוזחל ןתינ .םיטידרק 0

 .םיעיגפ יתלב תויהל ידכ [8-ה שקמ

 123 =(, == יש 40/4/6040 0 שי

 :אגזאמסוא 18.ג\אס ו םיוי'צ
 .הכילהה בצק תא ליפכהל ידכ החיתפה ךסמב וזפןג5) ושיקה

 .תולופכ תותשק לבקל ידכ זן:

 .תותשקה תא ץירמהל ידכ +גגו!ווז ושיקה

 .ןושאר זמר לבקל.ידכ ט)טןטן ושיקה

 .ינש זמר לבקל ידכ !ןוגוטוג ושיקה

 .םיבוביסה לכב םכל רשפאי !טיוו)|

 ...הרקי המ וארו +ןפוזגז תא רסנ
/ 

 :קחזש דמה 2-ר םיעי'צ
 .הסיטה עצמאב טווינה תכרעמ תא גיצהל ידכ וו - ו ושיקה

 .םיאבה םיטי'צה תא ליעפחל ידכ 1 ושיקה

 : "ל םינגמה תא הלעיו ןוירשה תא ,סוטמה תא ןקתי טק חוש טק

 .זוחא 0

 .סוטמב קלדה תא אלמי ןגטוצ נסו

 .6ווו1| סווו ושיקה םירזיילה תא ררקל ידכ

 .םיליטו תוצצפ לש יפוס ןיא ןסחמ רוציי קו ו

 .םיעיגפ יתלב ויהתו וופ וג|6ה( ושיקה ,ןורשכ םכל ןיא םא

 / .בכוכ לע וא הנחתב ותחנתש עגרב וגגופתי םידוקה - בל ומיש

 :1207-' םידוק
 :קחשמה יבלש לכל םידוקה הלא

 ,קוחשאזוהשאשסג 06 ,סור זו טאהפ 03 ,זףזס\ א קושזש 02 ,אקזשהחטהיוו 1

 09 ,וגזטקזהטוצס 08,וחסקי/<סזשו 07 ,וותחוטטסוזחו 06 ,וועזאקפ!6ף] 5

 13 שטף פסו 12 ,ואוותטקוהזתאס 11 ,אוזחא\ תפא\ 10,900 חפש

 . 17 ,כגאחואזטיסו 16  ,טושתפזסז]מ| 15  ,טזקקרסוה'ס 14  ,ןצוה/א[[%א

 2ו ,ו\קףטפ!וקה 20  ,ןכושטצוטאאקצ 19 ,ףףווזחהסה\ ףוה 18  ,קא<הפזט\טז

 ו( 25 ,:ףךו חקקגסצ 24 ,וזטוטטאושפא 23 אול האתמו 22  ,קפ0טטתסטטיא

 29 ,צ\חווקאזחו] 28 5, זהט\צ וטז 27  ,אקקומוןזטחמוק 26 הוושט[

 = 33 ,סףוטטפ|ק%| 32  ,הוקקז|\זסתש 31  ,!תוטצצחוו 30 1, ף%שסהוחנ

 | 37 ,ןוזושוזפסצ 36  ,חטףסו\ + \שז 35  ,קחווא(זס(ןרפ< 34  ,זאאופ|זגס]

 וחפ\ס!שאזמ]א 40 ,סחאוסקקט|< 39 חוזק ךכטוא\ש 38 ,הוקטחנאטטוש

 :81.4או56478-' םיטי'נ
 .םיעיגפ יתלב תויהל ידכ %!וגקגחו ושיקה

 .םיטידרקה תמישר תא הארי

 .חוכה תא אלמל ידכ \גט!גוזטקווט ושיקה

 : בותכל ןתינ ,'וכו םישדח םיפיט ,תופסות ,תורעה םכל שי םא
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 שס6 \אש טשוט סטסחוש 65 6, ,טה0ח0] 8 טווטספ *
 6 6 06 אש ₪005, 6 ₪0 ו 606 66 אש
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 66 טסו\\(2ט ו 6 אטו 2 ששב 600066 טס
 סנו 06 14 61 6, ]006 ןטטסמטס פטווט]כ * ₪ אם
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 ווא "דור

 ?"םיקארט ה
 תורשעע לכמ השרד םוקאייו .אל דוע .עדוי םלועה לכ אלו .הרק הז הנה
 ,תעדל םמצע תא דימועהל קרטיראטס לש םינבבוחה םירתאה תואמו

 .ךכ השעי אלש 'מ לכ לע העיבתב ומייא םג םה .םימי הרשע ךות
 זעוב .רתוי דוע דרח - טנרטניאה לרוגל דרחש 'מ לכ ,םימעוז םיצירעמה

 ...תעדל םיצור אל םתאש המ תא רבסמ ,ףורש ץירעמ ,רקנירט

 ...הזה םלועה לע והשמ עדו'ו ,16 ןב
 דידי םע חחושמ ידועב ,דחא ברע .תירקמ ירמגל התייה זעוב םע יתורכיה

 שי םא ותוא יתלאש ."טיבמוז" ומצע תא הניכש שמתשמ ייניע וטלק ,186י-ב

 ונרכה אל .םיריכמ ונחנא ילוא ,היזיוולטה תינכותל וא ןותיעל והשלכ רשק ול

 אוהש יל רפיס ,זעובכ ומצע גיצה רתוי רחואמש שמתשמ ותוא לבא ,םנמוא

 הכרעש רתויב הפיה ישיאה רתאה תורחתב ןושארה םוקמב רבכמ אל הכז

 תרבחו הביבסה תוכיאל דרשמה ףותישב ,"טיבמוז" היזיוולטה תינכות

 תשקבל יתקדב ונתחישל ליבקמב .לארשיב טנרטניאה תויקפסמ ,"ן'זיוטנ"

 הכזש רתא ותוא - תורחתב ףתתשהל תנמ לע הנב אוהש רתאה תא זעוב

 תיעוצקמ ותדובע .דואמ יתמשרתהש ןייצל בייח ינאו ,ןושארה םוקמב

 זעובל רפסמ ינאשכ .דבלב 16 ןב ותויה תדבוע תא ריגסמ אלש המ ,תיניצרו

 ןיינעל דואמ לוכיש רופיס ול שיש רמוא אוה ,"טיבמוז" ןותיעב בתוכ ינאש

 ,םכומכ קוידב .אשונה לע בותכל יל רוזעל חמשי אוהשו ,ונלש םיארוקה תא

 ,ותיבב שגפיהל זעוב םע יתעבק .רבודמ המב עומשל הייפיצב ינא םג יתכרדנ

 תחאכ ררבת] דואמ רהמש המ לע םיטרפ רתוי ונממ עומשל לכואש תנמ לע

 םיימשר יתלב םיללכ םתוא - עדימ םוסרפ יללכ לש רתויב תוטובה תורפהה

 חרט אל שיאש םיללכ - םהיפ לע םיגהונ ונלוכש ,תימלועה עדימה תשר לש

 םלועב םוי"םוי םהיתוכלשהבו םהב םילקתנ ונאו ,םמסרפל וא םבתכל

 .טנרטניאה

 רדחב ללח ןוא'זומ
 ןוכיתב דמולה הפיחמ 16 ןב ריעצ ,רקנירט זעוב :ונירופיס ליחתמ ךכו

 יצירעמ (ינוילימ אל םא) יפלא תואמ ןיבמ דחא אוה ,ריעבש "קב"ואיל"

 ךשמהה תורדס) הינווג לכ לע ,(518-185%) "םיבכוכ ןיב עסמ" הרדסה

 הצרעה לכמ לידבהל .('וכו "אבה רודה - םיבכוכ ןיב עסמ" ,"9 קומע ללח"

 אלש הצרעה יאשומ לע ולוכ טעמכ ססובמה םלש םלועב רבודמ ןאכ ,תרחא

 ירפס :םימלש תומלוע ונבנ הרדסה ביבס ?הנווכה המלו .תואיצמב םימייק

 תורשע , תיללחה הנבמ לע ,"זייפרטנא"ה תיללח תווצ לע םימלש הירוטסיה

 - אל ךיא ,ןבומכו םלועה לכב םיצירעמ ינודעומ ,טנרטניא ירתא יפלא

 ,זעוב לש ורדחל יתסנכנשכ .המלש (המודכו תורכזמ) זיידנ'צרמ תיישעת

 .ללחה אשונב ןואיזומ"ינימ הזיאל תועטב יתסנכנ יכ עגרל יל היה המדנ

 לש תרחא וא וז הניפב םהל םיבצינ וא םייולת םינטקו םילודג ,םימגד תורשע

 ינש ריק לע וליאו רקייר רדנמוק לש ותנומת היולת תוריקה דחא לע .רדחה

 תיללח לש םירחא וא ולא םימגד לש םינוש םימולצת הרשע תוחפל םיאצמנ

 םיבר םירפסל דחוימב הצקוה היירפסה לע דובכ לש םוקמ םג ."זייפרטנא"ה

 ינכטה הנבמב קסועה רפס ,ןויעל יל שיגהש רפס זעובל ריזחמ ינאשכו ,אשונב

 תא ריזחמ זעוב ,(תואיצמב תמייק אל ןבומכש) "זייפרטנא"ה תיללח לש

 דיחי קתוע הז היה וליאכ תוחפל ,דובכ תארי ןיעמב היירפסב ומוקמל רפסה

 .ולוכ םלועה לכב ונימב

 זללכב אשונהו הרדסה לש ץירעמ התא יתממ ?ןועגשה ךלצא ליחתה ךיא -

 ,ילצא עטקה ליחתה הבש הנשה וא קיודמה ןמזה לע עיבצהל לוכי אל ינא"

 תועדומה לבא .וליפא יתדלונש ינפל הברה ,ןמז הברה רבכ הצר הרדסה יכ

 זאמ ,תונורחאה םינשה 475-ב רקיעב הליחתה אשונב ילש תוניינעתהו

 םילודג רתוי הברה אשונב תוניינעתההו תועדומה םש - ב"הראב יתייהש

 תומכו אשונה ביבס המלש היישעת שממ תמייק ב"הראב .ץראב רשאמ

 ".המוצע םיצירעמה

 םיבו םישנא ?ןוימד לע ססובמ ולוכש ןיינעל הצועה ריבסמ התא ךיא-

 ךכל תועדומ ךות תינוידיב הרדסל הצרעה לבא ,םינקחש ,םירמז םיציועמ

 !?תמאב םייק אל הז לכש

 םירופיסה תא הז ץירעמ ינאש המ ,הרדסה תא ץירעמ ינאש בשוח אל ינא"

 ינא .יוקיחל לדומכ םירוביג - תויומדה תא ,תיללחה תא ,הרדסב םיבלושמה

 הרוצב גצומ דיתעה וב ,הרדסה לש דחוימה טמרופה תא בהוא דואמ םג

 םיאור םירחא םישנא הברהש הממ הנושב ,וילא ףואשל יאדכש והשמ ,תיבויח

 ינכטה דצה םג .רורב אלו ירותסמ והשמ בורל אוהש ,'דיתע' ארקנש גשומב
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 ,הלודגה הקפהה ,םידחוימה םיטקפאה :הצרעהל םרוג הווהמ הרדסה לש
 ."וכו םיקרפ תריצי לש ךילהתה

 םיבותב 'תלבה םיללבה לש העוב הרה
 ונרבידשכ יל יתרפיס הילע הוומתחה העפותה הליחתה םצעב ךיא-

 ?הנושארל

 הברהב רבח ינאש ןוויכ .תאזה הנשה דלומה"גח תוביבסב ליחתה לכה"

 םיבכוכ ןיב עסמ לש אשונב (א1111א0 1151) הצופת תומישר דאמ

 תרבח .הצופתה תומישר ירבח לכל הנושארל החווד העפותה - טנרטניאב

 הקיפמ - "טנואמארפ" תרבח איה הלש תבה תורבחמ תחאש - "םוקאיוו"

 תרשע לע םיארחאל הלש ןידה ךרוע תועצמאב התנפ ,הרדיסה תרצויו

 ,םיבכוכ ןיב עסמ לש אשונב םיקסועש טנרטניאב רתויב םילודגה םירתאה

 םירתאהמ דירוהל - דבלב םימי הרשע לש הערתהב התייה השירדה רשאכ

 םירצויה תויוכז קוח לע הריבע יהוז יכ הנעטב ,הרדסל רושקה רמוח לכ

 אלש ימ יכ םוקאיוו המייא ףסונב .אשונה לע םוקאיוו תוידעלבב העיגפו

 ".םדיצמ תיטפשמ העיבתב ןכתסי ,ךכ השעי

 לע הליחתכלמ ודסונש םירתא םה הערתהה תא ולביקש םירתא םתוא-

 .םיישיא וא םיירחסימ :וחא גוסמ םירתא ולאש וא ,םוקאיוו ידי

 (!) םינש 5-6 רבכ םימייק םירתאהמ קלח .דבלב םיישיא ויה םירתאה לכ"

 המקהל ללכב רשק היה אל םוקאיוול ,ללכב השדח העפות אל םהו ,תשרב

 וישכע קר ורכזנ םוקאיוובש עיתפמ דואמ הז ,ללכב .םירתא םתוא לש
 ".ררועתהל

 המ .דבלב םימי הושע לש חווטב הערתה ולביק םירתאהש רמוא התא-

 ?בוסל הסינש ימל הרק

 המ .קדצב םג ילואו השירדל דגנתה אל דחא ףא טושפ .ברסל וסינ אל"

 םירתא םתואל וישכע םיעיגמ תשרב םישלוגשכ ,האחמהמ קלחכ ,ןכש

 םילקתנ םה ,םיבכוכ ןיב עסמ אשונב רמוח ירחא שפחל הרטמב ועגפנש

 רתאהמ רמוחה תאצוה לע םיעידומ םה םהב ,םירתאה ירצוי לש םימוסרפב

 םינוש םירושיק תועצמאב םינפומ םה םשמו ,םוקאיוו תרבח תיינפ בקע

 לע תוחמלו ןנולתהל רשפא ןהב ינורטקלא ראוד תובותכ ,האחמ ירתאל

 "וכו םימיאתמה םימרוגה ינפב העפותה

 - רתא הדובכל הנוב הודסה לש ףורש ץורעמ םדא :תוטשפב יל ריבסת-

 תוואכ טסקטו תונומת עדימ ףילחהל םירחא םיצירעמלו ול רשפאמ אוה וב

 ?ואשנ המ .לכה איצוהל שורדל דחא םוי תרכזנ םוקאיוו .םשפנ

 םיעטק רתאב םימסרפמש םינבבוח םירפוס לש םטע ירפ ,רקיעב טסקט"

 לכ לש םיטירסת ,תולוק ,םילילצ ,ואדיו יעטק ,תונומת - ראשה לכ .אשונב

 םיקרפ לע תורוקיב םשו הפ - דואמ טעמ ראשנ .ךלוה לכה לכה ,םיקרפ ינימ

 ".והזו ,ותעד תא עיבהל דחא לכל ימיטיגל יוטיב םהש ורדושש
 ?וישכע הרכזנ םוקאיוו םואתפ המ ?ךתעדל ימיטיגל הזו-

 תרבח םע תוידעלב הזוח לע המתח םוקאיוו הנורחאלש אוה ןיינעה"

 ןיב .תשרב (טפוסורקימ תא) םתוא םיבהוא םישנא הברה אל ,"טפוסורקימ"

 טפוסורקימ לש תשרב תידעלב םסרפת םוקאיווש םכסוה תורבחה יתש

 ארקנש דחוימ רוזיאב ,(א116₪05071 אטדואסאא - 18% התוא)

 ןיב עסמל שדקומ ולוכו - ןבומכ םולשתב תישענ וילא הסינכהש "םויניטנוק"

 ,תונומתה ,דנואסהו ואדיוה יצבוק ,םיטירסתה לכ :עדימ ןומה וב שי .םיבכוכ

 םכסה .ורגסנש קרטיראטסה ירתאב םצעב אצמת אל התאש המ לכ

 תא רפיש ימ לכ עובתל םוקאיוול רשפאמה דחוימ ףיעס םג ליכמ תוידעלבה

 ".רושיא אלל רמוח םוסרפ ידי לע אשונה לע התוידעלב

 ?והשלכ תונגואתה ןויסנ היה ?םיצירעמה תבוגת התייה המ-

 רבודמשכש ררבתמו .הז תא םיבהוא אל דואמ םיצירעמהש ןבומכ"

 רבכ .העפשה חוכ דואמ הברה שי םיבכוכ ןיב עסמ לש םיצירעמל ,האחמב

 תא לטבל המייא \86 תשרש ןמזב ,1969 תנשב רבעב ולאכ תואמגוד ויה

 וגאד הרדסה יצירעמ ,(ףוסב הרקש המ תמאב םג הזו) תירוקמה הרדסה

 םיעבשה תונשב םג .הרזחוה הרדיסה תמאב ףוסבלו ,םיבתכמ ינוילימ חולשל

 ,הנושארה ללחה תרובעמ תא הרגיש (א"סאנ) תיאקירמאה ללחה תונכוסשכ

 האחמל רשקב ."זייפרטנא" תרובעמל וארק םיצירעמה תשירד יפ לע

 ינומה םיחלוש םה .שער דואמ הברה םיקהל םיכלוה םיצירעמה ,תיחכונה

 תובית לש הפצהל םג םיגאוד םה ,םוקאיוו תלהנה ירבחל םוי לכ םיבתכמ

 ,(טנרטניאה ןושלב %1₪..11 תארקנה הלועפ) םהלש ינורטקלאה ראודה

 אל הז םא - םוקאיוו לש תבה"תורבח לכ לע המרחה םג תמייקש ןבומכ

 , "רטסאב קולב" תרבחמ ואדיו יטרס ליאשהל אל ,ןוידולוקינ ץורעב תופצל

 ןבומכ .םיבכוכ ןיב עסמ לש שדחה טרסה תא תוארל אל ,\!1'\'-ב תופצל אל

 תוננכותמ םתסה ןמו ,םירתא ךרד - טנרטניאב תיביסמה האחמה תא שיש

 ".אשונב תולועפ דוע

 ?הזה האחמה לג לכל םוקאיוו לש הבוגת יבגל המ-

 בתכמב .רתאב םלצא המסרופש ,ןיינעל תימשיר הבוגת התייה םוקאיוול"

 םהל שי ,'רעצ'ה לכ םעו ,טפוסורקימל םיבייוחמ םהש וריבסה םה הבוגתה

 ".ךכ גוהנל תיקוחה תוכזה אולמ תא

 ישפוח לכה" טנוטניאבש תומואה הסיפתל דוגינ םצעב הפ שי זא-

 ?"םלוכל

 רמוח יתילעהש עגרב ,יתניחבמ .וזה הסיפתה םע היעב ןיא יל ,הארת"

 תרבחל .הצורש ימ לכ ידי לע שומישל ישפוח אוה - טנרטניאב רתאל םייוסמ

 בצמל עיגהל הכירצ התייה אל איה שארמ - וישכע הלודג היעב שי םוקאיוו

 ךכ לכ היה הז םאו ,תועיבקב םהב םירקבמ םישנאש ,םייקנע םירתא שי ובש

 דוע וזה 'תיקוח יתלב'ה תוליעפה תא קיספהל םוקאיווב םיכירצ ויה ,ינורקע

 ".םירתאה לש םכרד תלחתב

 ןיא םאה ?תשרב הרוזנצ יבגל ךתעד המ ,הזכ הוקמב קלח תחקלש ירחא-

 ?ללכב תשרב הרוזנצל םוקמ

 ןוויכש ךל דיגא ינא ישיא ןפואב .רתומו ימיטיגל לכה תשרבש ,איה תמאה"

 דעב היהא ינא ןכלו ,יל ועירפי לשמל יצאנ ןכות ילעב םירתא - ידוהי ינאש
 ,ימיטיגל אל רבד רבכ הז ,לשמל ונרופ ילעב םירתא לבא .הלאכ םירתא רוזנצ

 רתוי הברה ןורחאה ןמזב םיאור ונחנא ,תמאבו .ךכ לע תיללכ המכסה שיו

 ,(הינמרג ומכ תונידמב) הקיקח לש ךרדב הז םא .הלאכש םירתא דגנ תולועפ

 ".םולשתב הסינכה תא םיליבגמש םמצע םירתאה ךרד הז םאו

 ?בצמל םיעדומ ץואב םיצירעמה -

 יל עודי .ל"וחל האוושהב ,חתופמ אל ללכב ץראב קרט"ראטס לש אשונה"

 רדסב אל חטב לבא ,םיצירעמ ינודעומ לש ידמל טעומ רפסמ ץראב םימייקש

 םישנא המכ קפסב ינא ,םייק אל וליפא ץראב האחמה אשונ .ב"הרא לש לדוג

 ".ללכב הזה ןיינעל םיעדומ

 ןיב בלשמ התא םיכרד וליאב - קוט-ראטסו ,טנרטניא ,םיבשחמ קירפכ-
 ?השולשה

 םילילצה ,ךסמה רמוש ,ךסמה) ילש בשחמה לש ילאוזיוה דצהמ ץוח"

 הנהנ ינא ,אשונב םירתא הנוב ינא ,(םיבכוכ ןיב עסמ חורב לכה - תונומתהו

 ילאוטריו לויט לש הנכות וז םא - םיקחשמו תונכות ינימ לכב שמתשהל

 ךס .[א6-ב המחלמ תויצלומיסו םייביטקארטניא םיקחשמ הז םא ,תיללחב

 קירפ םנמא ינא .םה קר אל לבא ,ילא םיבורק דואמ ולאה םירבדה לכ ,לכה

 סרוק םע ,ךרעב םייעובשל תחא אצוי םג לבא ,םיבכוכ ןיב עסמ לש עבשומ

 -ראטסל ןתונ אל ינא ,הצרעהה לכ םעש ךכ ,עבטה תנגהל הרבחה לש םירייס

 ₪ ".םייחה לכ לע יל טלתשהל קרט

 | = ומ יי ןומ - | - |
+- 
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 הדמגנ המחלמה

 .הברדהו ,לוח - אוה ןכ ומשכ "תילוח" בכוכה
 רתוי םג אוה ,"ץלמומ"מ רתוי אוה "תילוח" רפסה
 גוטמ היווח םכל קינעמ "תילוח" רפסה ."הבוח"מ
 ...טרס םג שי ,בגא .ירמגל רחא

 וניאש םדאל הנושמ הארמ ,תיבציק יתלבו הריהמ התייה תולוחה ןב יררדה לש ותכילה

 הלעת טעמ דוע .תילוח ויוניכב עודיה תכלה בכוכ ,סיקארא לש ויתודוס תא ריכמ

 ...שמשה
 ...הנוידה הצקבש עלס יקיקנ רבעל וידעצ שיחה יררדה

 .רסיק בשוי ושארבש ,ילדואפ ןוטלש ידי לע תכמתנ תושונאה תילוח לש המלועב

 .תיטסימו תיאבצ הטילשו חוכ לעב ,יטילופ שלושמ לע תנעשנ ןוטלשה תוביצי
 "תינחורה הרשכהה תולוכסא יתשמ תחא איה ,ללחה תדליג רכומה המשב וא ,הדליגה

 .תיבכוכ"ןיבה תואקנבה לעו ,ללחב הלבותהו הרובעתה לע לופונומה תלעבו ,תישפנ
 ,םדא ייח ךיראהל ותלוכי לשב רקיעב עודי הז םס ,םוקיב רתויב רקיה רצומה אוה םסה

 תלוכיל רוקמ אוה םסב שומישש םינעוטה שי .שומישה ןונימב יולת ,תורכמתהל םרוגו

 סיקאראבו םוקיב דיחיה ורוקמ איה סיקארא "הליפוטב תיב הנקי םס ןפוח" ,תיאובינה

 .םימ אוה רתויב בושחה רבדה
 הלעת עגר דוע רהמל וילע ,ימינפ רדחל ליבוה הזו וכותל לחתשה קיקנל עיגה יררדה

 קקזה תפילח תא ריסהל לכויש ינפל ,קיקנה חתפ תמיטאב תוזירזב לחה יררדה .שמשה

 .תזבזובמ אלו הרקי תוחל תפיט לכ סיקראב .ופוג לעמ
 םייחה .םיררדה םייח ,לוח ולוכש תכל"בכוכ ינפ לע ,םסב טלוש סיקראב טלושש ימ

 םיררדה .תדחוימ םייח תרותו םישקונ םיקוח םע טבשה תרגסמ תא םיבייחמ סיקאראב
 ,תוינתמיאה לוחה"יעלות םע יגאמו רזומ רשקב םייח ,םסה תעפשהב תולוחכ םייניע ילעב

 .ןוילעה ךרעה םה טבשה ימימשכ ,םימד תירב איה טבשה ירבח ןיב רשקה

 םישנ ידי לע תישונאה העדותה לש הרבגה תלוכי ,הרמהה איה םסה תונוכתהמ תחא

 רדסמב תשכרנה תלוכי ,ףוגה ידוקפתו תושגרב הטילשל תינפוגו תינחור הרשכה תולעב

 .ףושיככ םדאל םיארנה םינלטק םילכ ןווגמ תונקמ הלא תודחוימ תולוכי .תירשג תונב

 תא ךכב הלעמו ,םייחה ימ לש הרמה תעצבמ ,תוירשג תונב לש שארה ,הצרענה םאה
 התומת ינב לע העפשהו הטילש תלוכי םהל הנקמה רתוי הובג יתעדות רושימל המצע

 . .םיליגר
 ינפ לע ,"ךרדה"תציפק" תוחילש ,ותוחילש תא הלגמה ,בידדאומ חישמה לש ורופיס והז

 ,תידמימ עבראה תואיצמל רבעמ םיכרד תמוצ שגפמ תדוקנ איה תילוח .לוח ולוכש בכוכ
 השדח שדוק תרותל ךותיה רוכ תרצויה ,םייח חרואו תונמוא ,היפוסוליפ לש יטסימ רוביח

 .הלוכ היסקלגה לע ,בידדאומ ,ארבנה חישמה טולשי ,םסה לע הטילשה תרזעבו התרזעבש

 ,ינוידיבה עדמה תורפס לש תפומה תוריצימ תחא תא ונינפל איבמ טוברה קנרפ
 הבישח תורוצ ,םיארוקה בלב הלעמו םיבר תומלוע ינפ לע תשרפתמה תינחור הקתפרה

 תושונאכ ונכרד לע תויפוסוליפ תולאשו םדא ינבכ ונלש תולוכיה יבגל תושדח תושגרו

 ךרעל ךפוהה ילכלכ סרטניאו םיישונא אל םיבאשמ לע החוכו המויק תוהמ תא תססבמה

 .ןוילע
 איה תילוח .תיתרבח הבוח םתס וא ץלמוממ רתוי הברה רפס אוה תילוח - הרצקבו

 ...ןיטולחל הנוש היווח - "הראה"ו ןירותסימ ,חתמ לש הריווא ךל תונקמש תוריציה גוסמ

 לש ויומיבב רפסה יפ לע טרס קפוה ,תורחואמה םינומשה תונשב :רגסומ רמאמב

 בזכאתהל אלש רשפא יא ,רוקמל ןמאנ תויהל קומע ןויסינ ונשיש יפ לע ףא .'ץניל דיוייד

 סויכ םיווח ונאש ולא ןיבל ,(םינומשה תונשב ורצוי םהש רוכזל שי יכ םא) םיטקפאהמ

 ,ןחלופ טרסכ גלטוקמ טרסה ,הרקמ לכב .םוינלמה תליחת ינפל םימי 1000"מ תוחפ -

 ₪ .ינוידב עדמ לש עבשומ בבוחל ומצע תא בישחמש ימ לכל דחוימב

 .םיחמש םלוכ המחלמ תרמגנשכ ,ללכ ךרדב
 .ינא ימ תבוטל םלועמ חוטב יתייה אל 5 ןוליבב
 ינוילמלו] 'ל רחונ ,הדמגנ המחלמהשכ ,וישכע
 אובי המ - תוארלו תוכחל [םירחאה םיצירעמה

 החלמה ירחא

 היה יביל ,ןדירש לש ותושרב תומלועה תירבו םיללצה םינולרווה ןיב הלודגה המחלמב
 לש תיגאמה םתמצוע - ינש דצמו ותוחילשו ןדירש ןטפקל יתונמאנ דחא דצמ .יוצח

 םחוכו (ינחור ךרד הרומ ןיעמ ,ףוסוליפ קפס) ןאירול לש ותומדב תמלגתמה ,םינולרווה

 ,לבא .םהלש תוביהרמה ללחה תוניפסו "םיללצה ןנע","םיבכוכה ילטוק"ב םשוימה ינלטקה

 וילושב םש יא ,בוט ולוכש םלועל וכלה םינולרווה לכו חצינ ןדירש - הרמגנ המחלמה

 .סומסוקה לש םיפוס ןיאה

 ןורחאה ברקה .היפיצ לש יצחו הנוע לש איש תדוקנ קפס אלל אוה המחלמה לש המויס
 האר) חילצמ דימת אלש ,יגטרטסא ליגרת ,תמאה תפישחב אלא שאה חוכב ערכוה אל

 ,יתנייצ רבכש יפכש ערואמ ,וחצינ םה - חילצה הז ןדירשל לבא ,(ןורבח"ןוארב תשרפ

 .םיברועמ תושגר ררועמ
 תוידוס ,ןירותסמ דימת היה ,היסקלגה תא ובזעש ,(םינולרווה) "םינושאר" םתוא ביבס

 היסקלגהש אלפ אל ...יהולא ןיעמ - גשומ יתלב ,קוחר והשמכ םיארנ דימת ויה םה .םסקו

 הליחתב .תוינפו םייוניש העדי ןדירש לש וכרד .םיקחשמ שרגמב ,םיקנעה ינש ןב הערקנ

 ,םודהזב תומל ןמזה עיגהו אב דיתעהשכו .דיתעב אוביש לודגה גיהנמה - "דחא"ה רותב
 ותוא הריזחה ןלד לש התומד קרו ,תוומהמ תיחצינ רתוי הבהאה םדא ןב ליבשבש ררבתמ

 ןאירול לש ויפמ הבהאה גשומל תוסחייתה דוע הנשי .םודהז לש םיפוס ןיאה תומוהתהמ

 ונילעו ,תיחצינ איה הבהאש ןימאהל םילוכי םירצק ךכ לכ םהייחש םירוצי קר .הבונוביאל

 .רשפאש המכ דע ...וז הילשא ץמאל תוסנל
 .תולעלו ףוצל תולאשה ולחה ךכ ,הברקתה עירכמה ברקה תארקל רשוכה תעשש לככ

 ?וב ונדיקפתו ונמוקימ המו ?םעופ םוקיה דציכו ,םירבדה לש םתוהמ יבגל תובקונ תולאש

 התאשכ תוימיטיגל תולאש ?ןאכ םישוע ונחנא המו ?ונחנא ימ - ומכ ונמצעל תולאשו

 ...ךרדה רחא שופיחה עצמאב אצמנ
 םידברב םוקיה תא ןוחבלו ,םירבדה תא ןיבהל םיסנמו םימדקתמ ונאש לככ יכ המדנ

 תוסנל ידכ ,ונמצע לא הרוחא םידעצ ינש םירזוח ונא ,רתוי הבחר היארבו םיהובג רתוי

 .תובושתה תא אצמנ אל םלועל ילואש םיעדוי ונא םינפבו וניתוהמ תא ,ונתוא ןיבהל

 ןה םיללצה תוניפס יתעדל .שארב ןיידע םידצרמ ונינפב ופשחנש םימיהדמה םיטקפאה

 .הלש םייחה תשוחת תא הריבעמש הניפסה יהוז ,םיהדמה בוציעל טרפ .תרתוכה תלוג

 רבד לש ופוסבו .העיבמ איהש עור ןיעמו הניפסה לש םייפגה תזוזת ,תיליצאה העונתה

 ןה וליאכ תוקמנ טושפ אלא ,תוצצופתמ ןניא םיללצה תוניפס .תודמשומ ןה הב ךרדה

 .חורב ףפועתהל ראשנ ףוגה יוסיכ קרו ,שיבכע ידי לע לכאנ ןפוג םינפש םיקרח

 םיליט טלופה הברא תפקתהכ רתוי הארנ ,תכל יבכוכ תדמשה ילכ ,םיללצה לש "ןנע"ה
 .חצנל ודבא םלוכ ,תומישרמה םינולרווה תוניפס תופרטצמ םהילאו םייניערג

 ,ירשפא לוכה ,שדחה םלועב חותפ לכה .שדח ןדיע לש ותליחתו ןדיע לש ומויס והז

 ...ראשנ םסקה לבא - םניא רבכ "םינושאר"ה
 ןוליבב לש הנוזחו הדיתע .הירחא םישוע המ איה ,המחלמ לכ ירחא תלאשנש הלאשה

 ₪ ...תופצל המל שי .ןירותסימ לש ןנע ףופא ןיידע 5
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 "ברק לש םיפלקה קחשמ - הרק הז
 ערואמה דובכל !ץראל עיגה כט
 תופסות לע הבתכ - שגרמה
 ומצע קחשמה לע ןבומכו ,קחשמל
 ידמ רתוי - עדוי ינא ,ןכ) !ףוס ףוס .כט-ברק לש םיפלקה קחשמ !עיגה הז ףוס הק
 .(ףוס ףוס

 ובש ,חול יבג לע היגטרטסא קחשמ אוה כט"ברק קחשמה - ריכמ אלש ימל
 הבוג) תויקנע ברק תונוכמ ךותב ,31"ה האמה לש ברקה תודשב םינקחשה םימחלנ
 תירבעב וא 5'א1₪611 םשב ,(יניערג רוכ ידיב תוענומו ןוט 100 תולקוש ,רטמ 0
 םייניערג םיליט לש תורווכו םייקנע רזייל יתתותב השומח םיכמה ןמ תחא לכ .םיכמ
 ,ץצופל איה קחשמב הרטמהש ןבומכ .(הזל בורק טלחהב לבא םייניערג אל ילוא ,בוט)
 ,הביבסבש ענש םצע לכ ךופהל ,רוציקבו - ךורחל ,עורקל ,סורהל ,רובשל ,ךועמל
 ,(יבבלכ קחשמ) םח רפא לש המרעל

 ריצקת הנה ,כט"ברק לש אלפומה םלועה לע גשומ טעמ תתל ליבשב קר
 :ולש הירוטסיהה

 הטשפתהו דואמ הברה המדקתה תושונאהו ,20"ה האמה זאמ ןמז הברה רבע ,בוט
 וגשיש םיבכוכהו החתפתה היגולונכטה .(םירזייח ןאכ ןיאש לבח) היסקלגה יבחרב
 דגנ בוט אל איה המחלמהש קר ,םיבכוכה תמחלמ לש הזל המוד יד רופיסה ,םצעב)
 .("יד'ג יריבא" םוש ןיאש חטבו ,"חוכה" לע עמש אל דחא ףא ,א-\\זא₪5 ןיא ,ער
 ללחה לכו ,הלפנ הלשממהו והשמ הרק זא לבא .הדגא רופיס ומכ שממ לכה ,םצעב
 תמחלמ" םשב תעדונ רשא השק המחלמ הליחתמ ךכ .והובו והותל לפנ רכומה
 םיבכוכהו ודבא הנשיה הירפמיאה לש םיאלפהמ הברה המחלמה ןמ האצותכ ."השוריה
 - המיחלב הקספה תויהל הלוכי וליאכ הארנ טק עגרלו ,םיתבה םג ךכו ושבייתה
 תחלשמ לש תווצה לש םיאצאצה) "םיטבש"ה םישלופ הווקת לש ןורחא עגרבו
 םיאיבמו ,(החכשנו הלשממה תוטטומתה ינפל רכומ אל ללחל החלשנש תובשייתה
 דגנכ הנגהל שאונ ןויסינכ .םיתבה לצא וארנ אל םתומכש םייארונ םיקשנ םתיא
 םיסנמו ,(השוריה תמחלמ ללגב הכ דע םיגלופמ ויהש) םיתבה םידחאתמ םיטבשה
 .הירוטסיהה ןאכ דע .המחלמ בישהל

 אצמנ םהמ לודג קלח .כט"ברקל תופסות הכרה דוע םנשי ,ירוקמה קחשמהמ ץוח
 .ץראב
 םיילגר תוחוכש רמוא אוה .דיתעב קזח יכה קשנה הז 8%

 עקרק תוחוכ לש הנוכנ הסירפ .ברקה תואצות תא תונשל םילוכי עקרקה תוחוכו
 הקזח הכמ דירוהלו ,ןכומ אל םי'כמ דודג סופתל תורשפאה תא תתל הלוכי ,םירתסומ
 לכל הילע ץילממ ינא .רתוי יתואצמ תוארהל ברקל תרזוע תפסותה .תגסל ךרוצה ינפל
 םע קר ראשיש - טושפו ריחמ קחשמ בהואש ימש תורמל ,היגטרטסאה יבהוא
 .רוקמה
 יכה םירוזאה םה הלא ,םירעה ךותב איה המחלמהו םישק תוברקה :('[1ר ד

 ןהו ,טווינ תלוכיב ןורסחה ללגב ןה - םי"כמל דחוימבו ,תודיחיה יגוס לכל םינכוסמ
 .כט"ברק יבהוא לכל (!!!) הבוח הכרע .םוקמ לכמ עתפ תופקתהל תורשפאה ללגב
 המכ ילב ינדיתע ברק ךורעל ,תעדה לע הלעי אל ,ןכתי אלש ןבומכ :ה 01

 םיבכוכה תמחלמ יבהוא רובע דחוימב - ןכלו ,םיקיהבמ םירזייל םע ללח תוברק
 תוברקו ריווא-ריווא תוברק ליבשב םיקוחה תפסות ,\ת₪01011 תא 54 איצוה
 םה לבא ,כט"ברקב המיחלה חוכ רקיע תא םיווהמ אל םיסוטמ ,ןוכנ .עקרק"ריווא

 ומכ .תודבא םע רוזחלו םיימשה ןמ היופצ יתלבו השק הכמ איבהל םילגוסמ ןיידע
 לכל תצלוממו ,קחשמל דואמ ןיינעמ ןפ הפיסומ וז תפסות םג דד 5
 .היגטרטסאה יבהוא

 תוחוכ לע הטילשב קסוע רשא ריהמ היגטרטסא קחשמ :;:
 ,רבד לכ םיללוכש תוחוכ לע הטילש םילבקמ םינקחשה רשאכ .ברקה הדשב םילודג
 ילואו ,ןייוצמ קחשמ .ריווא/ללח יסוטמו םידבכ םי'כמב הלכו םיקנטו םילייחמ לחה
 .הירוטסיהב םילודג תוברק רזחשל תלוכיה אוה וב ןיינעמ יכה רבדה

 לש רופיש קפס ,ומצע לשמ קחשמ קפס :500י08510%א \5
 דחא שארב דומעל םינקחשה תא תואיבמ השוריה תומחלמ .דד1 0
 ..."ןיינעמ" .םירחאה םיתבה לע ןוחצינל תואבצ ליבוהלו םילודגה םיתבהמ

 תובר ונמעש וילעש ,כט-ברק לש םיפלקה קחשמ ,ןכבו :1.0.(+
 ?ןווכתמ ינא המל .הללק םג ךא הכרב ומע איבהו ץראל עיגה ,םינורחאה םישדוחב

 םע ףותישב | ,\\[?גאס5 0" ך85 00851 ידי לע רצוימ קחשמה
 תכמב ליחתה רשא ,ידגאה \016(14  תאצוה תוכזב ןבומכ הדוכז 53 5
 וליחתהשכ לבא ,ןייוצמ קחשמ היה )14016 .םינש רפסמ ינפל םיפלקה יקחשמ
 יניעב וניח דרי - םיבר םימגפ וב אוצמל וליחתהו קושל תאצל םישדח םיקחשמ
 6, םיצירעמ להק ול שיו ,ןייוצמ קחשמ אוה \1016 - ןוכנ אל וניבת אלש) םינקחשה
 ]1 השעמל אוהש קחשמ התנבו תורשפאה תא הספת \\805\/12 ,וישכעו .(לודג
 .לע רשע לבקמ קחשמה דחא דצמ .תויעבה בורמ ורטפנ םה ןאכש אלא 6
 :.א(ג016 תא םיריכמש החנהב ,הדימלל לק קחשמה - ינש דצמ לבא ,תוירוקמ
 .ךירצ היהש הפיא קוידב רופיש ונתנ \( 5

 : הברהב הרפוש ברקה תֶטיִש .רבד לכ םינוב התרזעבו ןאכ םג תמייק תונמה תטיש
 | ,ימינפ ןוירש ,ןוירש :גוריד שי םי'כמל) כמ לכל םג וישכעו ,כט"ברקל םיאתתש ידכ
 ֶּ .(הפקתהו תוריהמ
 רתוי כמהש | לכנ
 = רתוי הל שי ,הריהמ
 % כמב עוגפל םייוכיס
 לא עיגהל וא תחרוב
 תרובגתהש ינפל הנבמ
 תטיש | .וילא העיגמ
 הטושפה קזנה בושיח
 . איה הרטמה .הואשנ
 < ביריה תא | ריאשהל
  הסיפתב םיפלק רסוחמ
 = לש הסיפח שי ןקחש לכל)
 ||  ,(םיפלק 60 ןמ רתוי אל
 :  ךל םינתונש םיפלק שיו
 הסיפתל םיפלק ריזחהל
 דירוהל םיכרד שיו ךלש
 .ביריה לש הסיפחל םיפלק
 ,יפיכ קחשמ - םוכיסל
 אל םנמוא - הפי ,ריהמ
 זא .קפסמ טלחהב לבא ,ירוקמ
 וצו ,םיכתמ םתא המל
 ₪ !תויונחל

 ו



 = 'צ

 .היטסה לובג לע ,היומפ הקושת שי ונתיאמ דחא לכל

 לכל זא .םידיקפת יקחשמ שי קוידב הז ליבועב .ודות

 !םכילע רובת אבה קחשמה - םדל םיאמצש הלא

 יקחשמ לע יתבתכ ,ארקש ימל ,רבעש ןויליגב

 םיקחשמהמ דחא - ץראב םימייקש םידיקפת

 ./ גאוקזאמ - דצמ אוה50 תא ג\קמ אוה יתרכזהש

 אשונה תא ןיבהל רשפא קחשמה לש םשהמ רבכ

 .םידפרע - ולש

 השקש ינפמ ץראב ץופנ אל ,ירעצל ,קחשמה

 95%7| קחשמה לש םירפסה תא גישהל דואמ

 ."ישיא אובי" םה ץראב םימייקש םירפסהמ

 קחשמ אוה \גאוקוחמ - דוח אגס טאג ס=

 ךרדב שי ונלוכלש תויפיצה לע הנוע אל קפס אללש

 ,םירופיסה בור ?תרמוא תאז המ .םידפרעמ ללכ

 לע םירפסמ םידפרעב םיקסועש םיטרסהו תוזחמה

 ,םייניבה-ימימ תוריטב םייחש ,םיתוועמ םירוצי

 דע דחאמ רתוי ויהי אל הלאה םירופיסב ללכ ךרדבו

 תוצובק שי ובש קחשמל דוגינב ,םידפרע העברא

 .םידפרע לש תולודג

 \ אוקואת - דווח א!גפ0טטא בקמ קחשמב

 ןמזמ אל ;הנרקוהש "םדל םיחא" הרדסה ,בגאש)

 לכ ומכ םיארנ םידפרעה ,(וילע תססובמ - םילבכב

 םידבוע ,םיליגרה םישנאה ןיב םיבבותסמ ,רחא םדא

 ץוח .ליגר םדא לש םייח םילהנמ םצעבו ,םלוכ ומכ

 ,םדמ םינוזינ םה :םיירקיעה הלא ,םילדבה המכמ

 .(...ןורקיעב) חצנל םייח םהו םתוא תגרוה שמש

 דיל - םילופכ םייח םילהנמ קחשמב םידפרעה

 לע ולטנ םהש "דיקפת"ה תא םיאלממ םה םדאה ינב

 םייח םילהנמ םה םהיניבו ,םוי"םויה ייחב םמצע

 "ןשקא"ו תוחיצר ,תודיגב יאלמו םיכובס םייתרבח

 .דווילוה לש הלועפה יטרס בור תא שייבמ היה אלש

 םע ןויאר" טרסה םע בולישב "םדל םיחא" הרדסה

 םידפרעה לש םהייח חרוא תא םיראתמ "דפרע

 - דחא לדבהב ,רתויב הבוטה הרוצב קחשמב

 איה םא תומת ןכ תומדה ,הרדסל דוגינב ,קחשמב

 ידי לע תארקנ ל"נה הרדסה ,בגא) .שמשב ךלת

 ידפרע" + האוקזחת - דא אוג80 א קמ ינקחש

 .(ןיבי ןיבמהשו ..."הלועה שמשה

 םיטבש העבשל םיקלוחמ קחשמב םידפרעה

 ריע לכב .םינטק רתוי םיטבש המכ דועו ,םיירקיע

 ךיסנ שי ,(המגודל לארשי) הנטק ץרא וא הלודג

 תקלוחמ םהלש הרבחה .םידפרעה תא גיהנמש

 היהי ךכ ,רתוי יתמצוע דפרעהש לככו - תודמעמל

 ,"םינוקרדו םיכובמ"ב ומכ .הובג רתוי דמעמ םג ול

 תוגרד שי צ גאוקןאמ - ד15 א/50 א גס-ב םג

 לכ רשאכ ,תורוד 13 םנשי .הנוש הטישה לבא ,ןויסנ

 ,ןכ) ןיק - ןושארה דפרעל הברקה תא גציימ רוד

 רודה אוה ןיק ,רמולכ .(לבה לש חאה ,ך"נתהמ אוהה

 13 רוד רשאכ .'וכו ינש רוד - רצי אוהש ימ ,ןושארה

 םהלש םדה יכ ,םישדח םידפרע רוציל לוכי אל רבכ

 איה "רוד תולעל" הדיחיה ךרדה .ךימס קיפסמ אל

 - ךילעמ רוד אוהש דפרע לש ומד לכ תייתש ידי לע

 ןברוקל יכ קר אל ,ומצע ינפב ןכוסמ אוהש רבד

 "הווחא"ה םאו רחאמ אלא ,הלק תודגנתה היהת

 טופשי ךיסנה - ךישעמ תא הלגת (םידפרעה לש)

 דפרע לכ יכ ,רוחש לכה אל הרקמ לכב .תוומל ךתוא
 ןבומכ .רצונ אוה ובש רודה תרגסמב קזחתהל לוכי

 קזח רתוי היהי אוה ,ןיקל בורק רתוי רודהש המכש

 .הלודג רתוי הברה המצועל עיגהל לכויו

 אל לבא ,םיטבשה תעבש לע םדוק יתרפיס

 תרבח לש הלודג רתויה הקולחה לע יתרפיס

 םה 'תבסה .'תבסהו הלירמקה -  םידפרעה

 םיקוחל ענכהל םינכומ אלש ,םיטסיכרנאה

 ףרוט" םמצע תא םיבישחמו םתוא םיליבגמש

 םיכייש הילאש) םתמועל הלירמקה ."ןוילע

 טלוב תוחפ םייח חרוא המצעל הלגיס (םיטבשה

 םג ויפלש (ווגףטטזג66) הווסמב ןושאר קוחכ לגודש

 םיכייתשמש םידפרעה - רמולכ ,קחשמה ארקנ

 םעבט תא ליגר םדאל םלועל ולגי אל הלירמקל

 ריאשהל אל ידכ ,םתס גורהל אל ולדתשיו יתימאה

 .תודישחמ תובקע םהירחא

 םיטבשה תעבשל הכותב תקלחתמ הלירמקה

 :םיאבה

 טבשהו הלירמקה ידסיימ - (\ םאדו)א=) ורטנוו

 ישנא םה ורטנווה .ראשה לע (ללכ ךרדב) טלושה

 םיליצא | ,ןוטלש ישנא ,םידבוכמ םיקסע

 לש קוח לכ םידבכמ ורטנווה .םיאקיטילופו

 ךותב םיכבתסמ םימעפלו ,לקכ דבכ ,הלירמקה

 ןדבואל הנכס ידכ דע ,םמצע לש היטרקורויבה

 .רחא טבש ידיל ןוטלשה

 .םיעשופו םיטסיכרנא - (8אש1ג8) ה'זורב 8

 תובר םימעפ ךא ,הלירמקל ךייתשמ םנמוא טבשה

 םשארבו) םירחא םיטבש ידי לע ההוזמ אוה

 'תבסהמ קלח .'תבסה םע הלועפ יפתשמכ (ורטנווה

 קלחו םהילע הסאמנ הלירמקהש ה'זורב םה

 תא םמצע לע לבקל ופידעהש 'תבס םה ה'זורבהמ

 איהש הנגהבו הרכהב תוכזל ידכ ,הלירמקה יקוח

 .הקינעמ

 "םימסוק"ה םה רמרטה - (1א5א[םא5) רמרט

 םה - ךכ םתוא תונכל רשפא םא ,קחשמה לש

 ףא םיתיעל ,רתויב םיקזחה םיטבשה דחאל םיבשחנ

 לש םדב םישמתשמ רמרטה .ורטנווהמ רתוי

 וא דפרע .םירבד םהילע תולגל ידכ םהיתונברוק

 לבח ,דיגא ינא המ - ומדמ טעמ גישה רמרטש םדא

 .ןמזה לע ול

 טבשה םה וטרפסונה - (א057₪ 4111) וטרפסונ 8

 "יסופיט דפרע"כ םיטרסה בורב וארת כללכ ךרדבש

 םיינרופיצו תודח םייניש ילעב ,םיחרק ,םיתוועמ -

 אוה םהלש םידחוימה תוחוכהמ דחא .תוכורא

 התומת ןב םדא םא .(...המל רורב) ןיעהמ תומלעה

 לוכי אלו הירטסיהב חורצל ליחתמ אוה ,םתוא האור

 .("םינוקרדו םיכובמ"ב הדחפה םסק ומכ) קיספהל

 - תחא הלימב - (אוג[.א\\ןגא) ןיווקלמ

 הזה טבשה ינב יבגל ילאדיאה ןורתפה .םיעגושמ

 תא םימש הפיא חוכשלו רדחב םתוא לוענל אוה

 .חתפמה

 יבהוא - "סיפ ןירג" - (05\א0ת1.) ליירגנג 8

 ללכ ךרדב ,םיחמצבו תויחב ועגפי אל םלועל ,עבט

 וא תורעי ירמושכ םילגנו'גב םירג םתוא ואצמת

 .הזה גוסהמ והשמ

 ,םירייצ ,םינמוא - (1085008₪) רודארוט 8

 םהל םיגעול םיטבשה ראש ינב - םינקחש ,םינגנ

 לש הרובח ומכ םיגהנתמו םישלח םהש ליירגנגלו

 ךירצ םהמ אקווד םימעפל לבא - תונקז םיטשנ

 .הז תא רוכזל םיטבשה ראשל יאדכו ,רהזיהל

 -ב םימייקש םיירקיעה םיטבשה תעבש םה הלא

 ץוח) םהמ הששו צ גאוץואמ - דזומ אס א גס

 ינב ןיב ירמגל םיליגר םייח םילהנמ (וטרפסונהמ

 ההבי והשימש האבה םעפ הז תא ורכזתו - םדאה

 'ץיוודדסהמ סיבל ברסי אוהש ירחא ראווצב םכל

 ₪ ...םכלש

 | - וורו - | - |
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 |  .םילק הז-המל םייחה תא ונל תוכמוהש תונכות המכ שי !?םדוק הז לע ובשח אל ךיא

 לארשיל ןוכרד עופיל ךיא תועדוי טלחהב ןה לבא .,לגלגה תא ואיצמה אל ילוא הלאה תונכותה
 וסקט יצבוקכ וז הנכות הרכמנ תומדוקה היתואסרגב .(3 רפסמ הסריג) "לארשיל ןוכרד" איה ,ץראה ןמ תדרל טילחה אלש ימ לכל ,תיחרכהו תישומיש ףדמ תנכות "יקוח הז"

 וילויטל תאצל הברמ איה םא ןיב) החפשמ לכל תרשפאמ איה םויכו שמתשמה קשממ תא הלידגהש ךכב תושעל האילפה השדחה הסריגה ןא 5 8 יבג לע ו ; \ . לכ יל - .
 עו ותליחתמ עצבמה תא ןנכתל (עבט תרומש קיחב "לגנמ תושעל" קר תניינועמ איה םא ןיבו ץראב ו ד רי ו'בה 2 0 ₪ א הרצק הפוקת רחאלש קי וא והשלכ רצומ םילבקמ ונאש ונל הרוק םימעפל

 ףטוסל ₪ ו -- -- ה ₪ --- - | - החפשמלו תיבל תיטפשמה הנכותה תא יתלביקש רחאל יל הרקש המ קוידב הז .וידעלב םירדתסמ ונייה
 ה םיספט תורשע הליכמ איהו ,95 וא 3.11 תונולח לע הצרהל רוטילקת יבג לע תרכמנ וזה הנכותה ."יקוח הז"

 כק רוזאב תודקמתהל דע הלידגהל ןתינ רשא ,האלמה ץראה תפמ תלבקתמ גצה לש ילאמשה ודיצב 2|| | ל
 | דקמתהל דע הלידגהל | האלמה ץראו ו | | 2 [ | | 1 2 4 8 ב 4 יכה רבדה הז םייטפשמ םיזוח יכ ןעטיש ימ לכ םע םיכסמ ינא ,ןוכנ .םייטפשמ םיכמסמו םיזוח לש םינכומ

 הצר יבאשכ .םהידעלב רשפא יאש ומכ קוידב םתיא רשפא יא - תושעל המ ךא ,םלועמ וב שגפש םמעשמ
 רינ ,רבכע רותפכ תציחלבו ,םינושה היעבצ לע תשרפנ םהירפסמו ץראה ישיבכ תפמ .םיבושיי המכ לש

 פמה לע םילייטמשכ .(םירג ונא וב תיבה םוקמ ,םתסה ןמ ,היהתש) לויטל האיציה תדוקנב רוחבל 2 :
 תינוכמ תריכמל הזוח" לש הספדה ול יתאצוה תוקד רפסמ רובעכו הנכותה תא יתלעפה ,ובכר תא רוכמל
 .ספוטה יולימ ןפואל רבסהה תא אורקל ידכ בשחמה ךסמ לומ ותוא יתבשוה ףאו

 צמא תדוקנ עובקל ןתינש ךכ ,הפמה לע םינושה םיבושייהו םירעה תויבותכ תועיפומ רבכעה ןמס םע
 2- ןי שנכח טוהו "ננוה |ו'וחנ לולפ) רוחו המת םג ךכבו ,ףסונ לגד תבצה ידי לע עבקנ דעיה תדוקנ תא .לויטה דעיל ךרדב רובעל הצרנ הב

 ו זרט וייר השגה  הקלוחה ווי + וחלה | לש תובוחהו תויוכזה לע דומלל םירזועו םינווכמה םיקייודמ םירבסה םימייק ,םיבשחוממה םיספטה דצל

 ש ינמיה ודיצבש ןולחב גיצתו ךרדב רובענ םתוא םירטמוליקה רפסמ תא בשחל לידגת ףא הנכותה 6-8 יי רץ צה ה "לה

 ופמה יבג לע עיפומש יפכ ,לולסמה תאו הלאה םירבסהה תא .רובענ הב ךרדה לש ילולימ רבסה ,ךסמה - רוכב רוח 0 תולעל ןחי) הדג ל .רירחח רוש תותמת תוגעומ ,בנשמ יול הנידעה ומזה וא לוטו המ ל לע התופט ,תנכוהב המ

 וקמ לכ לש םיביהרמה םימולצתה םה ,ךרדל תחקל לכונ אלש המ .ךרדל ונתיא תחקלו סיפדהל ןתינ | 488%: --- מש"
 .םייוצרה

 וי-נינא לח יווצר ווי היו וירו ווי הי לו

 ולסמ תריחבב .לויט לולסמ לכל לעמ רופיצה ףועממ םימלוצמה ואדיו יטרס ןווגמ םג ומכ רתאו
 ייטצהל דציכ תעדל ,ךרדה ינמיס תא תוהזל ליחתמה לייטמל רשפאמה טרופמ רבסה לבקתמ ,לויטה
 .ךרדב תומייקה תונכסמ ענמיהל דציכ םג ןבומכו לויטה תארקל הנובתב

 ניפי'ג ילויט לש האנ רחבמ "לארשיל ןוכרד" עיצמ ,לויט ילולסמ םוקמב תויצקרטא שפיחש ימ לכל
 לשל תורשפאה תמייק .לויטה ןוויגל תויורשפא ינימ ראשו םימ יקראפ ,םיסוס תווחב רוקיב ,גנילפנס וא

 א םימיאתמ ןהב הרקוי תודעסמב ומכש ךכ ,תינמז וב םיביכרמ רפסמ לש הפסוה ידי לע םילויטה ןיב וש ליי"

 רשא "ךמצעב תאז השע" תנכות רוציל איה רוטילקתה תונכת תעב (יול .מו ןורוד .י ד"וע) ררושמה תנווכ
 והשלכ ספוט לע המיתחל ,שדחמ םעפ לכב ,ןיד ךרועל עיגהלמ ענמינש ךכב ,בר ףסכ ונומכ םישנאל ךוסחת
 וירוקיבמ דחאב ןורוד.י הגה וז הנכות תביתכל ןויערה תא .ןתמוזאשמב םיאב ונא םתיאש םישנא לומ
 הפשב הנופה תורפס קר אלו ,טפשמה םוחתב םג תישומיש תורפסל ףגא שי םירפס תונח לכב םש ,ב"הראב
 יבג לע םוקמ טעמ תכרוצה הנקתהה ,יביטקרטאה הנכותה ריחמ .ןידה"יכרוע ידרשמל ההובגה תיטפשמה
 .דחוימב תיביטקרטא הנכותל "יקוח הז" תא םיכפוה ,הלעפהה תולקו חישקה ןנוכה

 וז
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 בתכהש םיכרצה יפ לע לויט ונל "תרפות" הנכותה - ונלש הרקמב ,חוקלה תושירד יפ לע טירפתה | |
 הל לצא וא םדרשמב יעוצקמ ץועיל רירש ףילחתכ רוטילקתה תא תוארל ןיא יכ שרופמב םיבתוכ ןידה יכרוע

 .3.11 וא 95 תונולח הלעפהה תכרעמ לע תלעופ הנכותה .םינכרצה ונלצא - רוטילקתב שומישה תונוכנל תוטבלתהה תא םיריאשמ םה ךכבו ,םהיתימע

 שש תקזחב יאמבה |
 (הירואיתב החלצה) ןוגיהנ

 קזח
 +סרגה תופלחתמ הב תוריהמה רחא יפוסניאה ףדרמב .םיצורמה לולסמ לע ראשיהל ןתינ דימת אל

 פסהש דע .קחשמל ץוחמ בוש ,תונכותה ישמתשמ ,ונא ונראשנ וליאכ הארנ ,בשחמה תונכות לש

 ןה תרבחב חותיפה ישנא םיאצוי ,"[כוז66(סז 5" - אלפנה הידמיטלומה ילכ תא קמועל ריכהל

 .שש רפסמ הסריג םע (רוטקריד תחתפמ) "\1גשז0 1601"
 ובמ טנרטניא ירתא חותיפל רושקה לכב ךרד תצירפ ,הבוטל ונילע האבה ,6 הסריגב םיאור םיבר

 יבחהמ ילרגטניא קלח היהת "506% \\ גט6""ה תייגולונכט ירהש דיתעה רומש ולאל ,ןכא .הידמיטלומ

 א!זטחוש 32" דמימ-תלתה תנכות ,"א 66%" הנומתה דוביע תנכות תא םג תללוכה ,שדחה וידוטסה לש
 הל תשרב שלוגל רשפאמה "51זטגוווחַפ 5וס0%ואהצט""ה תאו "[יסזפש א?" תילקיסומה הכירעה תנכות
 .התומלשב וילא הרבעוה םרטב דוע הידמיטלומהמ

 םלועל ביבסמ 5 רוטקרידב םייקוחה םישמתשמה תומכ תא הכירעמה "\1גטזט\160וג" תרבח

 נכ יכ הפוצ איהשכ ,וזה "וידוטס"ה תליבחב הלש 6 הסריג תא קוושל שדוחה הליחתמ ,0
 .הבורקה הנשב המצע תא ליפכת הנכותב םישמתשמה

 וי דוע ההובג הטילש תמרב 1.וח8ס"ו ,13%3++ ,6 תונכתה תופש יכמסמ תא ההזת ל"נה הסריגה
 א תיינבל םידעוימה ,טנרטניאה יפד תא .רתוי דוע יתודידי שמתשמ קשממ םעו ,הכ דע ונרכהש הממ
 וש לדבהה תא תיחפי ךכבו ,תונוש רזע תונכותל תונפל ילבמ וכותב בצעל שדחה רוטקרידה רשפאי

 .תשרל תודעוימה תוגצמל הידמיטלומה תוגצמ ןיב הכ דע םייק
 עבשכ הנומת רוטקרידל אבייל היהי ןתינ .הנכותבש ("םינקחש"ה) "("גפַו""ה ןיבל תוינוציח הכירע תונכות ןיב בולישה אוה ,וז הליבחמ שמתשמה קיפיש ףסונ יתועמשמ ןורתי

 רוטקרידה ןכדעי ,הנכותהמ האיציבו ,"1.3067%" תפסוה וא הנומתה יוניש רשפאת ,"/וטוטפ|וטק" הנומתה דוביע תנכות חתפית ,הנומתה לע הלופכ הציחל ידי לע ,םייוסמ
 ."חסוטפטק"-ה עציבש םייונישב "ןקחש"ה

 גירפ רורגל היהי ןתינ הילא הלבט ףילחת התוא "560ז6"-ה ל טרפ ,הנוש הארת אל רוטקריד םע הדובעהש ךכ ,הכ דע היהש ומכ השדחה הסריגב ראשי תונולחה הארמ
 ₪ !המיענ הדובע .בשחמב תונקתומה תורחא תונכותמ םג אלא ,"םינקחש"ה תלבטמ קר אל

 ןוישר איצוהל ןיינועמהו הירואיתה תניחב תא רובעל דמועש ימל קרו ךא תדעוימ וז הדמחנ ףדמ תנכות

 רצומה לש תויביטקרטאה ןכלו םייחב םעפ קר ,ללכ ךרדב ,םידמול הירואיתש איה תירקיעה היעבה .הגיהנ

 ישארה טירפתהו ולש חיתפה לע רצומה לש יפארגה בוציעה םג ,תמאה ןעמל .םיקחש תעיקרמ הניא הזה
 רוטילקתה ליכמ ןכאו "וב שיש המב ולא ןקנקב לכתסת לא" :ל"זח ורמאש ומכ ךא ,בוט םעטב םינחינ םניא

 .דחוימב םירישע םינכת הזה
 דחא לכ יבג לע ןמסה תרירגב .םירורמתה לש טושפה דומילב ליחתהל ןתינ הירואיתה ירועש תא

 תוהמ תא הרצקב הריבסמה ךסמה תיתחתב תיבותכ עיפות ,םירורמתה תא םיגציימה םייפארגה םינמיסהמ
 וא תוקפס ריאשמ אל רשא רתוי דוע קימעמ רבסה לבקתמ ,ורפסמ לע וא רורמתה לע הציחל םע .רורמתה
 םהב םיכרד וא םישיבכ לש תונומתב םג תופצל ןתינ םירורמתה תודוא םירבסההמ לודג קלחב .תויוריהב יא

 .תוניירקב הוולמה רצק ואדיו טרס ףא ףרוצמ ,רחא קלחבו עיפומ אוה
 תודוא קימעמ רבסה לבקמו ,"הרובעת יניד" תרתוכה תא אשונה ןולח לא דיתעל גהנה סנכנ ךשמהב

 ןיוטנופ יעד העיסנל תרתומ תוריהמ ,ןתועמשמו תופיקע ,העצבל שי דציכו הינפ יהמ :ןוגכ ,לקתיי םהב םייסיסב םיגשומ

 ו 8% -% .דועו בכרה תורוא תקלדה ,חטש לכב
 ו | ! - - ו האי'צי 199? רא ני .ל2*שב הירמיטלומ ןורפעל וורומש חויוכ+ה לכ ןחבמ עוציב אוה אבה דעצהשכ ,םתלועפו עונמה יקלח תא ריכהל הנכותב שמתשמה דמול יוטילשה בלשב

 ו .יושירה דרשמב םיכרענה הירואית ינחבממ תוחוקלה ,תולאשה רפסמ שמתשמה ידי לע תועבקנ וב ישעמ

 .הניחבה ספוט יולימ ךלהמב םיקוזיח לבקל תורשפא ול שי ,דמלנה רמוחב איקב דימלתה ןיאו הדימבש ךכ ,תונווגמו תובר ןחביהל תויורשפאה

 דילקהל ןתינ וב היצלומיס קחשמ הנכותה ירצוי ונב ,הגיהנה ינפל לוהוכלא תייתשבו ,ההובג תוריהמב העיסנב תוכורכה תונכסה תא םישדחה םיגהנה תועדומל רידחהל תנמ לע

 .םינוש שיבכ יגוס לע תונוש תויוריהמב המילבה קחרמ לגרס לבקתמ ,ךכל המודב .הגיהנב הכורכה ןוכיסה תמר תלבקתמ ךסמה לעו ,וניתש התוא תומכהו הקשמה גוס תא

 .תוריהזב ועס :רוציקב .בכרה חוטיבו בכרב עצבל שיש תויתנש תוקידב ,ותועמשמו ופקות ,הגיהנה ןוישר תאצוה תודוא ףסונ עדימ לבקל ןתינ ,םויסל

 ו יד רו.

 = קושי. ישי כ < %0ָ מ

 | - וישו +1-]



 םיפפוה
 ונתיאמ דחא לכ טעמ דוע
 ואדיו תוקפה םירהל לכוי
 היגולונכטה תיבב תוידווילוה
 הנימזו הלוז קיבסמ היהת
 ליחתהל רשפא - םלוכל
 דומלל ליחתהל דייטצהל
 ,בגא.תושעל ליחתהל
 רקי ראשנ ןורשיכ לש ריחמה
 הא%ב תדרל יופצ אלו
 םכביל תמושתל ,הבורקה

 לש ותלוכי תומצעתהו תיגולונכטה תומדקתהה תונקעב

 רוצילו קיפהל םייתיב םיעצמאב םויכ ןתינ ,ישיאה בשחמה

 .דבלב תולודגה הקפהה תורבח לש םתלחנ ויהש םילכב ואדיו

 רשא םילכה תא ןיטולחל הנשמ תילטיגידה הכפהמה

 םוחתב םגו ואדיוה םוחתב םג ,ונתושרל םידמוע

 ינשהו רמגנ דחא ןכיה ןיחבהל השק יכ דע ,הידמיטלומה

 .ליחתמ

 אל רשא םישדח םימוידמ םירצוי ונא הלא םייוניש ידי לע

 ,עקרה תא רוקסנ הירחא תואבבו תאז הבתכב .רבעב ויה

 תוקפהל ילטיגיד ואדיוב שמתשהל ןתינ םהב םיכרדהו םילכה

 .דועו היימדה ,טנרטניא ,ואדיו

 ואדיוה תודוסיב קימענ ,הרדסב הנושארה ,תאז הבתכב

 .בשחמב ודוביעו

 625-מ תבכרומ ,(:1. תיאפוריאה הטישב) ואדיו תנומת לכ

 . ןיגוריסל תומשרנ רשא תויקפוא תורוש

 תויגוזה תורושה ןהירחאלו (1,3,5...) תויגוז יאה תורושה

(...2.4.6). 

 .4 = ([56/0) הדש תוארקנ תויגוז יאה תורושה לכ
 8  (ו66₪) הדש תוארקנ תויגוזה תורושה לכו

 .(תא \א1₪) תרגסמ םירצוי וידחי תודשה ינש

 .(תודש 507ו) תורגסמ 25 שי 41. ואדיו לש היינשב

 .בשחמה ךרד (תיגולאנאה) ואדיוה תנומת תא דבעל ידכ

 תאז הרמה ,(ילטיגיד) ירפסמ עדימל התוא רימהל םיכירצ ונא

 הנומתהמ םירצוי ונא תאז היצטיגיד ידי לע .היצטיגיד תארקנ

 . עבצ לש ךרע שי (לסקיפ) וב קלח לכל רשא ,ספיספ

 ואדיו תרוש לכ רימהל םיכירצ ונא הז ספיספ רוציל ידכב

 .תודוקנ לש רשפאה לככ בר רפסמל

 .רוקמל הנמאנ רתוי הנומת לבקנ ,תודוקנ רתוי רחבנש לככ

 שיש לככ .(עבצ) ירפסמ ךרע תתל ךירצ ןמז תדוקנ לכל

 . רתוי הפי הנומת לבקנ ,םיירשפא םיירפסמ םיכרע רתוי

 ףסונב (עבצה קמועו היצולוזר) ל"נה םירטמרפה ינש

 לש ותרמה תוכיא תא םיעבוקה םה ,היינשל תורגסמה רפסמל

 .ילטיגידה ואדיוה

 ליכמ וק לכ .(86ו806'גוח) רודיש טמרופב ואדיוה תנומתב

 תונוש תודוקנ 720"-ל וקלחל תרשפאמה היצמרופניא קיפסמ

 היצטיגיד ךרוצלש ךכ .(תודוקנ 240 קר \ 85 יתיב טמרופב)

 .וק לכל םילסקיפ 720 ל םיקוקז ונא תרשפתמ יתלב

 םינוילעה םיווקה 49 ךא ,םיווק 625 שי הנומת לכב

 הנומת וניאש עדימל םישמשמ

 םע ונראשנ ןכלו (דזאוא 005 דחו םדאאד ₪558 ₪וד)

 שי ואדיו תרגסמ לכבש ךכ - תרגסמ לכב םיווק 6

 םילסקיפ 720

 720%א576א10,368,000=25 ןאכמו ,תורגסמ 25 שי היינשב

 .םילסקיפ

 ₪08 דוסי יעבצ השולשמ םיבכרומ םימייקה םיעבצה לכ

 :-אחס

0-0 

1-8 

 םיעבצ רפסמל עיגהל ידכב

. 

 ורא

₪ 
 שו
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 .ןורכיז לש 24 8וו-ל םיקוקז ונא | (16.7 אזו!ווסח) ילמיסקמ

 תומכ יכ ךכל עיגהל ןתינ ןאכמ . דוסי עבצ לכל א פח

 איה תילטיגיד ואדיו תנומתל ,היינשב תשרדנה ןורכיזה

 720( קוא6|פ טז 1 .וחש)א 1(576 .וחספ)א 1(25"זגחו68 )א 24( 311)

 (ד20( קואשוא ןכסז 1.וח6)א1(576.וחטפ)א25([יזגחוספ)א810(24)) וא

 8 = 31,104 000 םוצד=

 ואדיו תמיגדל ההובגה טרדנטסה איה תאז המרב המיגד

 .טו| 6018 60] םשב םג רכומ אוהו

 אוה הז רפסמ יכ תעדל ידכ לודג ןיבמ תויהל ךירצ אל

 ינב םיישיא םיבשחמ לש םתלוכיל רבעמו לעמו ימונורטסא

 3.5 א18 אוה דדוב חישק קסיד לש עצוממ בצק) ונימי

 דומעל תולגוסמה תוכרעמ .(שרדנה בצקהמ תיעישתכ

 . םירלוד יפלא תואמו תורשע תולוע עדימ לש הלא םיבצקב

 ואדיוב דובעל ןתינ שפנ לכל םיווש םיעצמאב םג ךא

 :םיכרד רפסמב תאזו .ילטיגיד

 .25 -> 15 היינשב תורגסמה רפסמ תנטקה .1

 720א576 -> 160%120 הכומנ היצולוזרב המיגד .2

 248:ו(16.7א)) רתוי ךומנ עבצ קמועב המיגד 3

 -> 881ו(256)

 ישמתשמל רכומה הסיחד גשומל דוגינב :הסיחד .4

 .2וח / ,\זןלכ תרכומה הסיחדב רבודמ ןיא ,בשחמה

 םילצנמ רשא םייטמתמ םימתירוגלא תלעפהב רבודמ ןאכ

 וא ,תחא תרגסמ ךותב (תוקיהבו עבצ) עדימ לש תורזח

 עדימה תא םיניטקמ ךכ ידי לעו ,תורגסמ רפסמ ךרואל

 .הרימשל

 יפ לש הסיחדל וליפא עיגהל ןתינ תוטישהמ קלח ידי לע

 הז םוחתב .הייפצל יואר ואדיו עדימ לע רומשל ןיידעו ,האמ

 ךא .תרחא םעפב קמעתנ ןהב ,הסיחד תוטיש לש בר רפסמ שי

 :תוליבומ תוטיש רפסמ ןאכ ריכזנ העידיה ךרוצל

 או

 אוק

 א[ושזס5ס11 \'ו660 ]

 אוז 5

 ה

 ( וחש

 צפסס

29 

 א

 קקדזנ ךא ,הבוט תוחפ הנומת לבקנ ,רתוי סחדנש לככ

 "ב . ןמז תדיחי רובע חישקה קסידב םוקמ תוחפל

 תויוכיאל עיגהל ןתינ א!-1;א0 תסיחד ידי לע טו[ 60618 60]

 םיבשחמ ידי לע םירשפאתמה םיבצקב םג תוהובג

 :םיטרדנטס

 תויוכיאל עיגהל תרשפאמ |:| - 133 לש הסיחד

 .12-15 א[/8 לש בצקל לוקש | םוקווה] 06וגטגהו

 5? ם6וגטגזו תויוכיאל עיגהל תרשפאמ !:4 - [:8 לש הסיחד

 4.5-7.5 או/8 לש בצקל לוקש

 תויוכיאל עיגהל תרשפאמ [!:8 - [:15 לש הסיחד

 .2-4 או/8 לש בצקל לוקש 5/8

 \118 תויוכיאל עיגהל תרשפאמ 1:15-1:18 לש הסיחד

 .1.5-2 או/8 לש בצקל לוקש

 ,א!-1קמ6 איה ואדיו תכירעל רתויב הצופנה הסיחדה תטיש

 בשחמל םירלוד תואמ המכ הלועה סיטרכ תפסוה ידי לעו

 בשחמל ואדיו טילקהל לוכי דחא לכ ,ינרדומ םויטנפ

 הכירעה תונכותמ תחא ידי לע ותוא ךורעל (=שו] 6018 601)

 ןכמ רחאלו ...תורתוכ היצמינא ,םיטקפא וב בלשל ,תוצופנה

 אלמ ואדיו טרס לבקלו ואדיוה רישכמל הרזחב ותוא רדשל

 . בשחמב רורב אלו ןטק ןולח םתס אלו ,ההובג תוכיאב

 ואדיו יסיטרכ ,תונכות ,בשחמ ללוכ) תכרעמ תמקה תולע

 תמרב ואדיו תכיועל (דועו ,םיחישק םיקסיד ,לוקו

 האוושה םשל .5 5,000-ב הליחתמ (תיעוצקמ יצח המר) 5

 תווטמל 8%[ס הכירע תכרעמ ,רושעה תליחתב -

 -מ רתוי התלע (/118-מ התוחפ המרב הטויט) 01-16

5 000 

 תא ויהי דחא לכל ,רושעמ תוחפ ךותב תאז תומדקתה יפל

 .תוידווילוה תוקפה רוציל (ןורשכה אקווד ואל) םילכה

 ₪ .םעפהל םייסנ תאז תימיטפוא הבשחמ םע

 ] - ימה ופה



 2 3% 9% טז

 ודלונ ,ס'רפסמ ָךפ ,םןוקרדה

 ה תורה הביל ָךוּתּב , ןמזה תודל(ת ?9ל5 דיע
 שא סה5 האב' -ר-והשת דיגהל רצרש 09 לכב לבא , סעבטמ סיצר 1'ה אל םה ,שמשה לש

 +ירפ ג'ד ךלמה הזו
| 
 הרבָחה סע ןיקרד ד4 דיר פ)'ז ריה , ,תופח ע תהה :גפל , רקוב לכ 5,דגה סנוקרדת לטיק ּ

 :- : | ,הי רושסה 3 ד.תו'ב |

 ,.סיִפַפְָאו 0: לבוא סא ..תורעיב ,סש דויח סעוקוד קר אלו / ס:נוהרדה יור מע ואל טאל לבא
 || .ךשממ לש פש הפפכ 6 , ס'ית'מא - סידמ >| , ס'לורס+ למ - הש רחש רגע דירפאיזו

 יש 6% רש" "טיִּבוה* סירפסב 0 ה'לע ב.תפ 17% 3 |

 | היגיליתימ -]  ָךָכְמ 4
 מ-4: / +

| 
| 
| 

 ז -ע"- 5 ק" יד 5 5 - --.י* *- יל למ יצר ל

 : שש 4

 ל 2 םיטלופ 5 1ליפא פה .ס'מפ -ותמ ית "הברה" [ הפ ב שי יש פג

 שפ סילוד א ס'פקשמ סיביפרמ 6הו ,"דנא"| "ליב" וחפ ס"שפט .תותש 6הל שי .סכומפו :ןומכ שחמ

 "397 וא "טוב 31905": יִמַּכ , ויחפ א5 סישפט .גוחש סע .,ו'כעע ,תורבח 69 שיו .האחסה

 :יִפ- .0:ןכיוסמ ככ סה ה לאה 6וקרדה 6.

 ףר'3 אדה ס:עיבש ָךו + הבכ אוק ס"שדוח יוחא
 תיבה לפ לע טלתשה

 !לש 6'ר/קה .תא א!נוהו | /
 ןו56לו היטבמ>5 בתר.תה 0

= 0 

 - "7 < יירד וו קץ = < 43-2"00 ----ו

 תנסה כ איִה זאמ[

 ל 1

 ו-0
 / ₪" ע'

 קש" וכ תו פע ל דיעמש יִמ 55 סעוק סה ,סיינרדומ ס:)!קרד ס.ע הז גככ זא
 1 10יש זאמ 5בא | -5ב סתוא 5%קל >א'ה חטישהש 'ִל רמא ילש ַרַבְח /

 = 7% םדגב סישוע המ זא .ס5ענ טישפ א/0- הז תא % -/
 2 = ל יש כ ד /,/

 | כ - א = 1 | 2 שנ /

 | = 0 ושב



 .( ילאוזיו בחרמ ) - תיראנילה הבישחה לש התוחתפתה תא רשפיא ןיעה לש ימונויספה הנבמהש ןכתי |

 ,( תולעמ 10-כ ) םייניעה יתש לש דוקימה רוזיא .הביבסה לש רגסוממ קלח םעפ לכב םיאור ונא ןיעה ךרד

 ( היכרריה ) תיביטקפסרפ הסיפתל ןווכמ הייארה שוח .ןמז ותואב - םוקמ ותואב םיטקייבוא ינש הארנש ענומ

 .קתונמה הפוצה תא שיגדמ יביטקפסרפ ילאוזיו בחרמ .( עובק זכרמ ) זוגמה תדוקנל סחיב |

 ,זוגמה תדוקנל םאתהב תושחרתהה בחרמל תיסחי םימקוממ ונא יביטקפסרפ רויצב הייפצב ,

 .ונל ץוחמו ,( םיעובק תולובג תלעב ) תרגסוממ הביבסה |

| 
| 

 םינותנ יסיסב ,טנרטניא ,םיבשחמ ןוגכ ) ,תושדחה תויגולונכטה

 , םדאהמ תושרודו תיברעמה תוילטנמה תא תונשמ ,( ואדיו תודיעוו

 תעצבתמה ,ולש הטילקה תוייופידע ךרעמ תא תונשל ילטגידה

 .םישוחה תועצמאב

 .םיווש ה ןיע תיארמלש חמ יאצח ינש הליכמ םדאה תלוגלוג

 לש םינוש :םיטביה לע תוירחאו הנוש יפוא דצ לכל יכ רבתסמ

 יש , ו | 8 .תישונאה תכרעמה
 ּ"י ?ברעמ תוברת תרוסמב םירחא םישוח ינפ לע הייארה שוח לש ותובישח המצעתה עודמ ₪5 0
 לש >/ \\
 תינומהה הצופתב הרושק תיראניל הבישח לע שגדה תוחתפתה ךשמהלו ךכל הבושתה 5 \\

 ₪ :יראניל אוה המצע תוליעפה יפוא .סופדה םוידמ תוחתפתהו בותכו אורק תעידי לש | ה
 , ינימיה ףוגה גלפ תלעפה לע יארחא חמה לש ילאמשה ודיצ

 רדגומ רבד לכ = ...טפשמ רחא טפשמ ,הלימ רחא הלימ ,תוא רחא תבקוע תוא

 | < .( תויראניל ) ,וירחא בקועלו ול םדוקל סחיה ךותמ םגו ,( זכרמ ), ומצע רותב םג

 .דיתעל - הווהל - רבעמ ענה ,יראניל ריצכ ןמזה תסיפת תא םיצעמ הז םוידמ

 .יביטקפסרפ טבמב ןמזל סחייתמש ,ץוחמ דמועש הז - קתונמה הפוצה שגדומ ןאכ םג

 ;תיברעמה לאודיבידניאה תסיפת תוחתפתהל תיתוהמ קתונמה הפוצה תעפות

 .הביבסהמ לדבומה דיחיה תדמע

 .ילאמשה גלפה תא ליעפמ חמה לש ומיה ודיצו

 םינושה םירביאל תודוקפ תחילש יבגל ןה .םהיניב םימאותמ םידדצה .ינש חרכהב

 'תישוחה הסיפתה יללכמ רזוחה עדימה תעחבמ ןהו

 ( בבוסמו הביס ,תויראניל ) תיכרריהה הבישחב אה םיגולורונ םנשי םע דחי

 .ינימיה דצה לש תישוח הפדעה יטסוקא בחרמו ,ילאמשה דצה לש -. הפדעה

 ךרד רבוע סנכנה עדימה .ףתושמה עדימה תרבעה ףא- לע ,רמאלכ
 יי א

 .העימשב היינשה ,הייארב הרושק תחאה - תונוש "תוננסמ
 / א . \

 0 אא

 ְ א

 12 םע רתויו רתוי דדומתמ ילטגידה םדאה .ינטלומיסה עדימה ןדיעל רבעמ לש ומוציעב ונא ,הביבסה ללכ ךותמ ילאוזיו רדס טשפלו דדובל תגהונ ,ןווי תפוקתב לה הינצינמ .תיברעמה תוברתה תרוסמ
 .יראנילה וננויסנמ דואמב קוחר הז םלוע .ןמזו םוקמ לש גוויסל ןתינ אל עדימה ןהב תוכרעמ הללכב תיעדמה הטישההו יריפמאה רקחמה < והובו והות - סואככ.ראשה תא רידגהלו

 .יגולונורכ רדס יפל ןווכמה יראניל חונעפל דוע ןתינ וניא תורידא תויוריהמב ענה עדימ תואיצמה תא תוגציימכ תוילאוזיו תויארל תופידע םיקינעמו ,בבוסמו הביס לע רקיעב םיכמתסמ
 .תירשפא יתלב המישמל ךפוה םירבדב יתולשלתשה רדס ךורעל ןוצרה

 .לולכמה ןמ םיטנמלא דודיב ידכ מ. תובורק םיתיעל - תורחא תוייודע ינפ לע

 | % שא
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 גלומיס עדימ תסיפתל םאותמה חמה לש ינימיה ודיצ לע בחרוי אבה ןוילגב



 הצרת הפיא

 ?םויה ליחתהל

 לזמ הזיא

 תיראניב האלול

 תא ףדור ימ
 יי יב

 השילג ןמוי

 ער"רבייס

 ףחס

 ילטיגיד

 לע טלתשהלו רשעתהל ,ומצע תא בירקהל יטנא טילחה ,םירישע לש תורצה לע הקימעמ הבישח וחאל

 .דליל החידבה רצוא תא רישעהל ליבשב קר םלועה

 םישלוג ,קדב יטנאש הנורחא םעפ .תשרב םישלוגל תויגולורטסא תורדגה םע תחא היעב שי יטנאל

 .ךסמב םיעוקתו רדחב םירוגס בור יפ לע םה .םיבכוכ םיאור אל תשרב

 ?סטייג ליב לש לזמה המ עדוי והשימ ,בגא

 הדרוהל ידימ םידבכ םיקנטהש עדוי דחא לכ ,טנרטניאל תירוס השילפ לע םימויאמ להבנ אל יטנא

 ,(בועמב םבורו ,ץראה רודכ יבשותמ 10% קר) הנטק הצובקש הז יטנא תא ליהבמ ןכש המ .םדומב

 .תואיצמה הלבלבתה ימל חוטב אל יטנא .םיירטסיה םיבופונכט ראשה לכש וטילחה

 רודו היינשה ,הנושארה תיקְרַטה היסנכה .תורומש תורוסמו תוקיתע תותד םע היעב יטנאל התייה 1

 השיגהמ רתוי תוליעי תיטפוסורקימה היציזיווקניאה תוטישש הירוטסיההמ דומלל תוכירצ ,ךשמהה

 (!?קויק תא םתגרה המל) דראקיפ לש תינונחה

 שחותיש שדח םידיקפת קחשמ איצמהל יאדכ ילוא ,תשרב תוחמוצש תודגאה תומכמ םומה יטנא

 .תוינודז הלעפה תוכרעמו םיינלטק םיסוריו ץיפמש עשר דש ידי לע טלשנ םלועה ובש ינוידב םלועב

 .בוט יכה היגולונכטה תא םיריכמש הלא םה םייתימאה םייבופונכטהש בושחל ליחתמ יטנא

 תא ןיבמ אל וא עמוש אל דחא ףאו םירבדמ םלוכ תסנכב םג ירה .ט'צה דגנ תרוקיבה תא ןיבמ אל יטנא

 .תווקיבה תא ןיבמ ןכ יטנא ,םצעב ...הנידמה תא להנל םיחילצמ םה תאז לכבו ,ינשה

 עסמה ,שלוג יטנאשכ .השילגל סחוימש יתימה תונקתפרהה רציב ףחסנ תצק רודמהש יטנאל האר]

 דופומ התאשכ האלמ תוברועמ ןיאש בשוח יטנא ,הזמ ץוח .חבטמל דע עיגמ ולש ותויב יתימה

 .תדלקמה םוסחמו ךסמה תיכוכז ידי לע הקתפוההמ
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